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ledelsespåtegning

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

december 2OL4for Rådgivning, omfattende regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter

Delregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsreglementet. Det er min opfattelse, at

den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, 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 stille pr. 31-. december

2014 samt af resultatet af Rådgivnings aktivíteter for regnskabsåret L. januar - 31. december 20L4.

København, den 30. marts 201-5

Plougmann

mínistrerende direktør
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Den uafhængige revisors erklæring på delregnskab for
Rådgivning for regnskabsåret 2014

Til Metroselskabet l/S og Transportministeriet
Som revisor for Metroselskabet l/S skal vi i henhold til S 7, stk. 1-, 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 5 4, stk. 8, overholder de principper og metoder, der er nævnt i 5 4, stk. 1-

7. Erklæringen skal desuden ifølge regnskabsreglementets 5 7, stk. 2, indeholde erklæring om,

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.

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

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

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt beskrivelsen af principper og metoder for
opstilling af delregnskaber og delregnskabet for 20L4 er i overensstemmelse med kravene i

regnskabsreglementets 5 4, og at 55 5-6 er overholdt. Vi har udført revisionen i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
sikkerhed for, om delregnskabet er uden væsentlig fejlinformation, og om de anvendte metoder og
principper er i overensstemmelse med kravene i regnskabsreglementet for konkurrenceudsatte
aktiviteter i Metroselskabet l/S.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for belpb og

oplysninger i delregnskabet samt for, at de anvendte metoder og principper er i overensstemmelse
med kravene i regnskabsreglementet for konkurrenceudsatte aktiviteter i Metroselskabet l/S. De

valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for
væsentlig fejlinformation i delregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Metroselskabet l/S'

udarbejdelse af et delregnskab i overensstemmelse med kravene i regnskabsreglementet. Formålet
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af Metroselskabet l/S' interne kontrol. En revision omfatter
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af delregnskabet.

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

Det er vores opfattelse, at beskrivelsen af principper og metoder for opstillíng af delregnskaber og
delregnskabet for 2014 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i

regnskabsreglementets 5 4, og at 55 5-6 er overholdt.

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi 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 formå1.

København, den 30. marts 201-5

Deloitte
Statsa uto onspa rtnerselskab

lrík

statsa uto r¡seret
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Regnskabspraksis

Delregnskabet for Rådgivning er aflagt i overensstemmelse med regnskabspraksís 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 2014. Delregnskabet er aflagt i DKK.
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Resu ltatopgørelse
L. januar - 3L. december 2OL4

lndtægter

Andre driftsindtægter

lndtægter i alt

Omkostninger

Personaleomkostninger

Andre eksterne om kostninger

Omkostninger i alt

Resultat før ned- og afskrivninger

Ned- og afskrivninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Fina nsielle omkostninger

Finansielle poster i alt

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Ärets resultat

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år

Udbytte

Disponibelt resultat

Note 20t4 20L3

1 89.840

89.840

-52.560

-58.724

-LLt.284

-2t.444

-2L.444

4.440.L98

4.440.t98

-t.949.522
-2.550.815

-4.500.337

-60.138

-60.138

0

-r.8L4

-1.814

-61.952

2

3

00

0

0

0

-2L.444

00

-2L.444 -6t.952

-21,.444

0

-61.952

0
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Balance
pr. 31. december 20L4

AKTIVER

ANI.ÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver ialt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

Passiver

KAPITALINDESTÀENDE

Primo

Årets tilgang
Foreslået udbytte

Kapitalindestående i alt

Kortfristede gældsforpligtelser ¡ alt

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IATT

Note 2014 2013

o

0

0

0

0

o

346.5L232s.0684

Note

325.068

32s.068

20t4

346.5L2

346.512

20t3

346.512
-27.444

0

325.068

408.464
-6L.952

0

346.512

0

0

0

0

346.512325.068

5Revisions- og rådgivningshonora r
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Noter

Note 1 Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter består af índtægter fra salg af rådgivningsydelser.

Note 2 Personaleomkostninger

20r4 20L3

L@nninger og honorarer
Pensioner

Udgifter til social sikring

@v rige pe rso na leom kostn inge r

Personaleomkostninger i alt

Gen nemsnitligt a nta I medarbejdere

Note 3 Andre eksterne omkostninger

52

52.560

L.800.454

L48.709
360

0

L.949.522

605

0

0

0

52

20L4 201-3

Administrationsomkostninger
lndirekte omkostninger
Konsulent- og rådgivningsomkostninger

Andre eksterne omkostninger, ialt

Note 4 Tilgodehavender, Omsætningsaktiver

3.550

5.674
49.500

58.724

3.318

399.057

2.L48.440

2.550.815

Tilgodehavender består af mellemværende med Metroselskabet l/S
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Note 5 Revisions- og rådgivningshonorar

Deloitte

Revision, ialt

Deloitte
Rådgivningshonorar, i alt

20t4 20t3

49.s00

49.s00

51.800

51.800

29.000

29.000
0

0
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