Delregnskab

for 2020

Rådgivning

Indholdsfortegnelse

Side

Ledelsespåtegning
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Balance

Noter

revisors

erklæring

Ledelsespåtegning
Direktionen

har dags dato behandlet

31. december
og noter.
Delregnskabet

er aflagt i overensstemmelse

at den valgte regnskabspraksis
relevante

og godkendt

2020 for Rådgivning, omfattende

for at udarbejde

er hensigtsmæssig,

Kg)benhavn, den 26. februar

ik Plougmann
A ministrerende

0

resultatopgg)relse,

at selskabets interne
er tilstrækkelige,

billede af delregnskabets

2020 samt af resultatet
2020.

for regnskabsåret

med regnskabsregIementet.

og aflægge delregnskabet,

Rådgivning derfor giver et retvisende
stille pr. 31. december
januar - 31. december

delregnskabet

regnskabspraksis,

aktiver,

af Rådgivnings aktiviteter

1. januar balance

Det er min opfattelse,
kontroller,

der er

og at delregnskabet

for

passiver og finansielle
for regnskabsåret

1.

21

n

direktØr
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Den uafhængige

revisors

Til Metroselskabet

erklæring

på delregnskab

for Rådgivning

for regnskabsåret

2020

I/S og Transportministeriet

Konklusion
Vi har revideret

delregnskabet

Det er vores opfattelse,
for delregnskabet

at beskrivelsen

I/S skal vii

aktiviteteri

principper
beskrivelse

7. Erklæringen

principper

yderligere

overensstemmelse

kr.
af delregnskaber
med kravene

og

i

revision

I/S erklære

I/S udarbejdede

revisionsbevis

i Danmark.

af forhold

regnskabsregIementet

konklusion
ansvar

Metroselskabet
delregnskaber

og egnet

i regnskabet

standarder

ansvar for revisionen

med internationale
i Danmark,

som grundlag

- anvendt

om,

til andet

er ikke modificeret

om revision

af delregnskabet".

etiske

Vi er

regler for revisorer

ligesom

og de

og krav er nærmere

vi har opfyldt

(lESBA's

vores givrige

at det opnåede

for vores konklusion.

regnskabspraksis

på, at delregnskabet

om konkurrenceudsatte

har som særligt

aktiviteteri

formål

Metroselskabet

at overholde

kravene

i

I/S. Som fØlge heraf kan

formål.
som fg)lge af dette

forhold.

for delregnskabet

I/S' ledelse har ansvaret for, at beskrivelsen af principper og metoder for opstilling af
og det aflagte

regnskabsreglementets
krydssubsidiering

§ 4, stk. 1-

erklæring

ifg)lge disse standarder

til disse regler og krav. Det er vores opfattelse,

uegnet

være

af den

der er nævnti

er i overensstemmelse med de

med internationale

krav, der er gældende

opmærksomheden

delregnskabet

og metoder,

§ 7, stk. 2, indeholde

Vores ansvar

afsnit "Revisors

er tilstrækkeligt

Fremhævelse
Vi henleder

de principper

de til enhver tid

således som disse fremgår

jf. Ei 4, stk. 8, og at % 5-6 er overholdt.

i overensstemmelse

i henhold

os om, hvorvidt

delregnskab

i overensstemmelse

og de yderligere

etiske forpligtelser

til Ei 7, stk. I, i regnskabsreglement for

af delregnskaber,

og metoder,

af selskabet

Etiske regler)

udarbejde

eri

ifØlge regnskabsregIementets

revisorerklæringens

uafhængige

Ledelsen

for opstilling

for opstilling

krav, der er gældende

beskreveti

henhold

ifgllge § 4, stk. 8, overholder

skal desuden

Vi har udfg)rt vores

Ledelsens

og metoder

Metroselskabet

og metoder

det af Metroselskabet

gældende

Vores

på 20.500

§ 4, og at §§ 5-6 er overholdt.

for Metroselskabet

konkurrenceudsatte
gældende

hvorvidt

henseender

et underskud

for konklusion

Som revisor

krævede

af principper

2020 i alle væsentlige

regnskabsreglementets
Grundlag

for 2020, der udviser

delregnskab

Ei 4, og at der er sket overholdelse

ikke er tilladt

har endvidere
et delregnskab

eri overensstemmelse

ansvaret

samt § 6 om udarbejdelse
for den interne

uden væsentlige

kontrol,

fejlinformation,

med kravene

i

af regnskabsregIementets E»5 om, at
af en åbningsbalance.
som ledelsen
uanset

anser ngidvendig

om denne

skyldes

for at kunne

besvigelser

eller

fejl.
Revisors
Vores

ansvar

for revisionen

af delregnskabet

mål er at opnå hØj grad af sikkerhed

opstilling

af delregnskaber

regnskabsreglementets

og delregnskabet

for, hvorvidt

beskrivelsen

af principper

for 2020 er i overensstemmelse

§ 4, og, at §§ 5-6 er overholdt,

og metoder

med kravene

samt at afgive en revisorerklæring

for

i
med en
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konklusion.
revision,

Hgij grad

yderligere
findes.

af sikkerhed

der udfg)res
krav,

der er gældende

Fejinformation

hvis det med

rimelighed
som

kan forventes,

krav,

der udfgires

under

vil afdække

at de enkeltvis

eller

i Danmark,

revisionen.

væsentlig

samlet

for,

om revision
fejinformation,

har indflydelse

at en

og de
når sådan

eller fejl og kan betragtes

på grundlag

i overensstemmelse

men er ikke en garanti
standarder

af besvigelser

træffer

der er gældende

skepsis

af sikkerhed,

internationale

altid

som følge

regnskabsbrugerne

Som led i en revision,

professionel

med

i Danmark,

kan opstå

beslutninger,

de yderligere

er et hgijt niveau

i overensstemmelse

som væsentlige,
på de gikonomiske

af delregnskabet.

med internationale

foretager

vi faglige

standarder

vurderinger

om revision

og

og opretholder

Herudover:

ldentificererogvurderervirisikoenforvæsentIigfejinformationideIregnskabet,uansetom

*

denne

skyldes

disse

risici

vores

konklusion.

besvigelser
omfatte

opnår

Risikoen

er hgijere

Opnår

af intern

vi forståelse

udtrykke

fej,

udformer

for ikke at opdage

revisionshandlinger
og egnet

væsentlig

forsaget

bevidste

som

til at danne

fejinformation

fejinformation

dokumentfalsk,

reaktion

grundlag

forårsaget

af fej,

udeladelser,

idet

af

besvigelser

vildledning

på
for

kan

eller

kontrol.

af den interne

kontrol

der er passende

en konklusion

og udfØrer

der er tilstrækkeligt

end ved væsentlig

revisionshandIinger,

ø

eller

revisionsbevis,

sammensværgelser,

tilsidesættelse
*

besvigelser

samt

med

efter

om effektiviteten

relevans

for revisionen

omstændighederne,
af selskabets

men

interne

for at kunne

udforme

ikke for at kunne

kontrol.

TagervistiIIingtil,omdenregnskabspraksis,someranvendtafIedelsen,erpassende,samt
om de regnskabsmæssige

skg)n og tilknyttede

oplysninger,

som ledelsen

har udarbejdet,

er

rimelige.
ø

Tager

vi stilling

til den samlede

noteoplysningerne,
begivenhederi

aktiviteteri
Vi kommunikerer
revisionen
i intern

samt

KBbenhavn,

om delregnskabet

overensstemmelse

med

struktur
afspejler

og indhold

af delregnskabet,

de underliggende

regnskabsregIementet

transaktioner

herunder
og

for konkurrenceudsatte

Metroselskabet I/S.
med

kontrol,

samt

præsentation,

ledelsen

betydelige

om bl.a. det planlagte

revisionsmæssige

som vi identificerer

den 26. februar

under

omfang

observationer,

og den tidsmæssige
herunder

eventuelle

placering
betydelige

af
mangler

revisionen.

2021

Deloitte
Statsautoriseret
CVR-nr,

RevisionspartnerseIskab

33 96 3556

{i.a.l-'

(' i

Erik L$:ng4S'kb'vg'aardJenseå

Simonard6ttir

statsautorisere;trevisor

statsautoriseretrevisor

mne10089

mne40064

b
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Regnskabspraksis

Delregnskabet

for Rådgivning

er aflagt

i overensstemmelse

med

regnskabspraksis

for

årsrapporten for Metroselskabet I/S.
For en nærmere

beskrivelse

af regnskabspraksis

henvises

til beskrivelsen

i årsrapporten

for

Metroselskabet I/S.
Regnskabsperioden

er 1. januar

- 31. december

2020.

Delregnskabet

er aflagti

DKK.
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Resu1tatopg(;5re1se
1. januar

- 31. december

2020

Note

2020

2019

Indtægter
Andre

1

driftsindtægter

Indtægteri

alt

o

20.000

o

20.000

o

-12.936

Omkostninger
Personaleomkostninger
Andre

eksterne

omkostninger

-20.500

-31.093

alt

-20.500

-44.029

-20.500

-24.029

Omkostningeri

Resultat

Ned-

flr

ned-

og afskrivninger

o

og afskrivninger

Resultat

flr

finansielle

Finansielle

poster

Finansielle

indtægter

Finansielle

omkostninger

Finansielle

poster

Resultat

fgir skat

Skat af årets

Årets

resultat

poster

-20.500

o

-24.029

o

i alt

-20.500

o

-24.029

o

resultat

-20.500

o

-24.029
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Balance
pr. 31. december

2020

AKTIVER
2020

Note

2019

ANLÆGSAKTIVER

Materielle

anlægsaktiver

Finansielle

anlægsaktiveri

Anlægsaktiveri

i alt

o

o

alt

o

o

o

o

alt

OMSÆTNINGSAKTIVER

4

Tilgodehavender

Omsætningsaktiveri

AKTIVER

alt

I ALT

321.078

341.078

321,078

341.078

321.078

341.078

Passiver
Note

KAPIT ALINDEST

2020

2019

ÅENDE

Primo

321.078

345.107

Årets

-20.500

-24.029

tilgang

Foreslået

Kapitalindestående

Anden

o

udbytte

i alt

gæld

Kortfristede

gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser

i alt

PASSIVER

I ALT

Revisions-

og rådgivningshonorar

Forslag

i alt

o

300.578

321.078

20.500

20.000

20.500

20.000

20.500

20.000

321,078

341.078

til resultatdisponering
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Noter

Note

I

Andre
haft

Note

Andre

driftsindtægter

driftsindtægter

består

af indtægter

fra salg af rådgivningsydelser.

Selskabet

rådgivningsydelseri2020.

2

Personaleomkostninger

2020

Lginninger

2019

og honorarer

9.352

(25vrige personaIeomkostninger

Gennemsnitligt

3

antal

Andre

3.584

i alt

o

medarbejdere

o

Personaleomkostninger

Note

eksterne

Andre

og rådgivningsomkostninger

eksterne

4

omkostninger

Tilgodehavender,

Tilgodehavender
Note

5

i alt

20.500

20.000

20.500

31.093

med Metroselskabet

I/S.

og rådgivningshonorar

2020

Deloitte
Revision

11.093

omsætningsaktiver

består primært af mellemværende

Revisions-

o

2019

o

Administrationsomkostninger
Konsulent-

12.936

omkostninger

2020

Note

har ikke

i alt

2019

20.500

20.000

20.500

20.000

Deloitte
Rådgivningshonorari

Note

6

Forslag

alt

til resultatdisponering

2019

OverfØrt

til næste

år

- 20.500

Udbytte
Disponibelt

2019

- 24.029
o

resultat

- 20.500

o
- 24.029
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