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Ledelsespåtegning

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

december 2072for 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
2012 samt af resultatet af Rådgivnings aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20L2.

Køben den april2013

k Plougmann Olsen

inistrerende direktør
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Den uafhængige revisors erklæring på delregnskab for
Rådgivning for regnskabsåret 20L2

Til Metroselskabet l/S og Transportministeriet
Som revisorfor Metroselskabet l/S skalvi i henhold t¡l S 7, stk. 1, í 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 g 7, stk. 2, indeholde erklæríng om,

hvorvidt det af Metroselskabet l/S udarbejdede delregnskab er i overensstemmelse med de

gældende principper og metoder, jf. S 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 intern 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 delregnskabetfor 2OL2 er i overensstemmelse med kravene i

regnskabsreglementets 5 4, og at 55 5-6 er overholdt. Ví 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 revísionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 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 ioverensstemmelse med kravene iregnskabsreglementet. Formålet
hermed er at udforme revísionshandlinger, 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 opstilling af delregnskaber og
delregnskabetfor 2OL2 i alle væsentlíge henseender er i overensstemmelse med kravene i

regnskabsreglementets 5 4, og at SS 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.

K6benhavn, den 30. april 2013

rtnerselskab

ret revisor
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Regnskabspraksis

Delregnskabet for Rådgivníng er aflagt 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 - 3L. december 2Ot2. Delregnskabet er aflagt i DKK.
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ResultatopgØrelse
1. januar - 31. december 2072

lndtægter

Andre driftsindtægter

Indtægter ialt

Omkostninger

Persona leom kostninger

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger i alt

Resultat før ned- og afskrivninger

Ned- og afskrivninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansíelle om kostninger

Finansielle poster i alt

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Ärets resultat

Forslag t¡l resultatdisponering
Overført til næste år

Udbytte

Disponibelt resultat

Note 20L2 20tL

T L4.484.064

L4.484.064

-5.248.706

-8.579.580

-t?.828.286

655.778

655.778

0

-90.o7L

-90.071

56s.707

-L4L.427

L.932.rL7

t.932.1t7

-799.0s0

-1,.LO6.797

-'-.905.847

26.270

26.270

-6.568

2

3

0o

0

0

0

26.270

424.280 19.702

390.338

33.942

L8.126

L.576
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Balance
pr. 3L. december 2012

AKTIVER

ANI.ÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver ialt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I AtT

Passiver

KAPITALINDESTÃENDE

Primo

Arets tilgang
Foreslået udbytte

Kapitalindestående i alt

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IAtT

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

Note 20t2 20tt

0

0

0

0

0

0

L9.702442.4064

Note

442.406

442.406

20t2

L9.702

t9.702

20tL

t8.t26
390.338

33.942

442.406

0

L8.L26
L.576

19.702

0

o

0

0

L9.702442.406

5

6Revisions- og rådgivningshonorar
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Noter

Note 1 Andre driftsindtæeter

Andre driftsindtægter består af indtægter fra salg af rådgivningsydelser

Note 2 Personaleomkostninger

2012 201-1,

L@nninger og honorarer
Pensioner

Udgifter til social sikring

Qv rige persona leo m kostn inger

Personaleomkostninger, i alt

Gennemsnitligt a nta I medarbejdere

Note 3 Andre eksterne omkostninger

5.032.61_6

213.93L
2.160

0

5.248.706

752.254
4s.896

900

0

799.050

35

2012 201,r

Ad ministrationsomkostninger
lndirekte omkostninger
Konsulent- og rådgivningsom kostn¡nger

Andre eksterne omkostninger, i alt

207.382
t.4t9.843
6.9s2.355

2.792
357.830
746.r74

8.579.580 L.1o6.797

Note 4 Tileodehavende t, Omsætninesaktiver

Tilgodehavender består af mellemværende med Metroselskabet

Note5 Kontraktligeforpligtelserogeventualforpligtelser

Kontraktl i ge forpl i gte I se r

Der er i zO1-L indgået kontrakt med Transportministeriet om sekretariatsbistand vedrørende en Letbane
på Ring 3.
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Noter fortsat

Note 6 Revisions- og rådgivningshonorar

Deloitte

Anden revision, i alt

Rådgivningshonorar, i alt

2012 20LL

66.200

66.200

35.000

3s.000

00
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