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Vejen til et nyt 
årti er lagt 
 

2019 blev på mange måder et forandringens år 
for Movia. Mere klimavenlig transport, større 
sammenhæng mellem busser, tog og metro, ny 
flerårig mobilitetsplan i høring, ny strategi for 
DOT frem til 2023 og mere liveopdateret trafik-
information. Alt sammen tiltag, som skal gøre 
det mere attraktivt for borgerne at vælge kol-
lektiv transport som transportform, og styrke 
oplevelsen af en rettidig, pålidelig og troværdig 
service i busser, lokalbaner og flextrafik.  
 
De store forandringer gennem året betyder 
også, at det strategiske fundament for Movias 
virke som politisk fællesskab og virksomhed de 
kommende år er lagt: Der er kommet bredt poli-
tisk fokus på behovet for at reducere trængsel 
og styrke mobilitet i byer såvel som i områder, 
hvor der er langt mellem husene. Delebaserede 
mobilitetsformer og udvikling af digitale ser-
vices hen mod MaaS-løsninger har åbnet øj-
nene for, at sammenhængen mellem kollektiv 
transport og biler, cykler og gående skal styrkes 
på en klog måde. Og endelig stod det også gen-
nem året klart, at klimakrisen er reel, og at der 
er opbakning politisk, folkeligt og blandt virk-
somhederne til en ambitiøs klimaindsats. Det 
gælder ikke mindst i kommunerne og regio-
nerne på Sjælland.   
 
I 2020 skal der forhandles en klimahandlings-
plan, som kan sikre det bindende mål om 70 
pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 
2030 ift. 1990 og det langsigtede mål om klima-
neutralitet i senest 2050. I 2020 skal der også 
forhandles en grøn mobilitetsplan i Folketinget, 
hvor retningen for Statens investeringer i infra-
strukturen aftales. Begge dele er centralt for 
udviklingen af den kollektive mobilitet på Sjæl-
land, hvor 70 pct. af den kollektive transport le-
veres.  
 

Klimaambitioner og skub i grøn omstilling 
 
Først og fremmest markerede 2019 et væsent-
ligt skridt i den grønne omstilling af Movias 
bussdrift. Hele 76 elbusser blev sat på gaden i 
2019 som en flot markering af, at kommunerne 
har taget fællesmålet fra Trafikplan 2016 om 
fossilfri busdrift i 2030 helt ind under huden.  
 
Det er en stor omstilling, som kommuner og re-
gioner er i gang med sammen med Movia. Og 
der er grund til at anerkende de kommuner, der 
går forrest – og høster erfaringer, som kommer 
alle i Movia og hele landet til gode.  
 
Der er også grund til at anerkende, at ambitio-
nerne i 2019 rakte længere end til fossilfrihed. 
På den måde blev 2019 også året, der marke-
rede, at kommuner og regioner tænker grøn 
omstilling i et bredere, emissionsfrit perspektiv, 
med fokus på støjfrihed og 0-udledning af par-
tikler og NOx’er til gavn for klima og byrum.   
 
Første store skridt i den emissionsfrie retning 
blev taget, da Roskilde Kommune i april satte 
20 nye elbusser ind på alle byens interne bus-
linjer. Særligt imponerende har det været, at 
idriftsættelsen af de mange busser kunne gen-
nemføres fra den ene dag til den anden uden 
udsving på den mobilitetsservice og kvalitet, 
som leveres til Roskilde Kommunes borgere. 
Københavns og Frederiksberg kommuner fulgte 
trop med introduktion af 48 elbusser på de pas-
sagertunge linjer 2A og 18, sammen med Balle-
rup og Egedal kommuner, som indsatte 8 el-
busser på de tre buslinjer 147, 156 og 157 fra 
december 2019.  
 
Det emissionsfrie perspektiv er siden udmøntet 
som et forslag til en fælles grøn ambition i den 
mobilitetsplan, som Movia sendte i høring i no-
vember 2019. Her stilles forslag om, at halvde-
len af Movias busdrift i 2030 også skal være 
emissionsfri – foruden at være fossilfri. Dertil 
kommer forslag om, at Movias flextrafik, som 
årligt transporterer 3,7 mio. borgere, skal køres 
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i elbiler senest i 2030, samt at alle nye tog, der 
indkøbes i Lokaltog, skal være eldrevne.  
 
I 2020 fortsætter den grønne omstilling endvi-
dere, når Københavns Kommune udskifter de 
fem populære havnebusser i Københavns havn 
med nye, eldrevne skibe.   
 
Det fælles mål om fossilfri busdrift i 2030 er så-
ledes godt på vej i hele Movias område. Miljø-
regnskabet for 2019 viser, at Movia fastholder 
udviklingen fra tidligere år med at nedbringe 
udledningen af CO2, som er reduceret med 39 
pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme 
periode reduceret med 81 pct., og har dermed 
udviklet sig mere positivt end forventet for året. 
Samme gælder for partikeludledningen, som er 
reduceret med 86 pct. fra 2008 til 2019 mod en 
målsætning på 78 pct. 
 
Test af bæredygtighed i lokalbanetrafikken 
  
Et væsentligt led i den grønne omstilling af ba-
nedriften er at afprøve ny teknologi, herunder 
batteribaseret drift. Movia har derfor i 2019 i 
samarbejde med Transport- og Boligministeriet 
og DSB gennemført en analyse af batteritogs-
drift i Nordvestsjælland. Analysen viser, at lo-
kalbanestrækningen Holbæk - Nykøbing Sjæl-
land er velegnet til batteritog, og at en omlæg-
ning af driften vil give økonomisk mening fra 
omkring 2025, hvor der formentlig vil være be-
hov for næste udskiftning af dieseltog. 
 
Med en efterfølgende indsættelse af batteritog 
mellem København og Kalundborg vil der kunne 
etableres samdrift mellem Nordvestbanen og 
Odsherredbanen, som muliggør en helt ny di-
rekte togforbindelse mellem Nykøbing Sjælland 
og København. 
 
Batteritogene skal i første omgang afprøves på 
strækningen mellem Helsingør og Hillerød. På 
den baggrund vil leverandørerne af batteritog 
på skift blive indbudt til prøvekørslen, som for-
ventes afholdt i sidste del af 2020 og første 
halvdel af 2021. 

Nyt Bynet sikrer værdi af metro og tog i større 
geografi 
 
Den kollektive transport udvides på Sjælland i 
disse år med nye baner, mere metro, letbane og 
nye stationer. En væsentlig opgave for Movia, 
kommunerne og regionerne er at sikre, at bus, 
lokaltog, flextrafik og plustur spiller godt sam-
men med det statslige jernbanenet, metro og 
den kommende letbane. 
 
Med åbningen af de 17 nye metrostationer i ho-
vedstaden i september 2019, var der også ble-
vet mange nye steder, busserne skulle køre 
hen. Cityringen åbnede 29. september, og to 
uger efter – 13. oktober, omlagde Movia i tæt 
samarbejde med de 13 berørte kommuner og 
regionen i hovedstadsområdet godt 30 ud af 65 
buslinjer i et nyt busnet, kaldet Nyt Bynet. Om-
lægningen er historisk stor, og den berører der-
for også rigtig mange menneskers hverdag og 
rejsemønstre – både dem, der pendler i det 
daglige, og dem, der bare rejser en gang i mel-
lem. Kendte linjer er lagt geografisk om, så der 
sikres god sammenhæng til Cityringen, og an-
dre metro- og toglinjer. Det har betydet, at 
mange passagerer har skullet vænne sig til at 
bruge en anden bus, end de plejer, for at 
komme f.eks. i skole eller på arbejde, mens an-
dre har skullet bruge metro noget eller hele ve-
jen. Med åbningen af Nyt Bynet blev det samti-
dig muligt at gå ind og ud ad alle dørene i A-
busserne i Storkøbenhavn. Målet med Nyt By-
net er, at det samlet skal give hurtigere rejser til 
de omkring 300.000 dagligt rejsende i Storkø-
benhavn. 
 
For at hjælpe kunderne godt i gang med de 
mange nye buslinjer, har medarbejdere fra Mo-
via og en række buschauffører været på gaden 
for at hjælpe med spørgsmål og vejvisning på 
over 30 udvalgte stoppesteder i uge 41 til 44. 
Det har været en god oplevelse med fin dialog, 
og det har givet god viden til trafikplanlæggerne 
i Movia at have så mange øjne på gaden til at 
bistå kunderne og observere eventuelle udfor-
dringer i driften. Godt 1.100 chauffører skulle 
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lære nye ruter, og det har krævet et tæt samar-
bejde med Movias mange operatører at skabe 
en så gnidningsfri omlægning, som tilfældet er.  
 
Informationsindsatsen rettet mod kunderne har 
været en anden betydelig opgave, som Movia 
har skullet løfte. Informationsindsatsen blev 
indledt allerede i august 2018 med stigende in-
tensitet frem mod åbningen i oktober 2019, og 
indeholdt alt fra kortmateriale til en særlig ver-
sion af rejseplanen, så man i god tid kunne 
finde ud af, hvordan og med hvilke transport-
midler, man skulle komme til arbejde, skole og 
andre gøremål.  
 
Med så mange ændringer på én gang er det na-
turligt, at det tager tid, før passagererne har 
vænnet sig til de nye ruter, og før alle de nye 
buslinjer kører uden børnesygdomme. Det tager 
også tid, før de nødvendige trafikdata er tilveje-
bragt, så man kan begynde at se på, om der er 
steder, hvor der skal foretages justeringer.  
 
Overordnet set er Nyt Bynet lykkedes, og drif-
ten af de mange nye buslinjer forløber plan-
mæssigt. De steder, hvor der har vist sig at 
være for lav kapacitet, er der gennemført æn-
dringer. Movia ser nu sammen med de berørte 
kommuner grundigt på, om køreplanen skal til-
rettes yderligere, eller om der skal sættes eks-
tra kapacitet ind, eksempelvis i myldretiden. 
 
17 kommuner har styrket mobiliteten uden for 
de større byer med plustur 
 
Hver femte borger på Sjælland bor i en landsby 
eller på landet, men den enkeltes behov for mo-
bilitet bliver ikke mindre af at bo længere fra en 
større by. For at styrke mobiliteten der, hvor der 
ikke kører så mange busser og tog i timen, har 
Movia med virkning fra 1. juli 2019 lanceret et 
nyt mobilitetsprodukt i Rejseplanen – plustur, 
som skal forbinde den enkelte borgers dørtrin 
med det samlede kollektive transportnet. Ved 
udgangen af 2019 havde 15 kommuner tilsluttet 

sig plustur og 2 yderligere kommuner har alle-
rede truffet beslutning om at tilbyde ordningen 
til deres borgere i 2020.  
 
Plustur er et såkaldt first-mile/last-mile mobili-
tetsprodukt, som koordineres via Rejseplanen. 
Plusturen forbinder havelågen med udvalgte 
skiftesteder – enten busstoppesteder eller sta-
tioner med mere højfrekvent service, hvorfra 
borgerne kan komme videre. Fordelen ved at 
koordinere den samlede mobilitetsservice via 
Rejseplanen er, at der dermed sikres den mest 
optimale rejse. I de få tilfælde, hvor det ikke er 
muligt at tage bussen eller toget på dele af rej-
sen, får man tilbudt plustur hele vejen. De ste-
der, hvor der er tilstrækkelig service med bus 
eller tog, tilbydes borgerne ikke plustur. Herved 
adskiller plustur sig som produkt fra Movias 
flextur.  
 
Erfaringerne med plustur er gode. Kunderne 
udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt 
bedre sammenhæng og mere mobilitet, og den 
kommunale udgift er beskeden. 
 
Samtidig er det erfaringen, at plustur appellerer 
til en yngre målgruppe end flextur, som mange 
kommuner også tilbyder som et mobilitetsfor-
stærkende produkt i geografier med længere 
mellem husene. Gennem flextur-ordningen står 
borgere 70+ for 65 pct. af turene, mens de 20-
39-årige er den aldersgruppe, som står for de 
fleste plusture. At tiltrække en yngre mål-
gruppe med et nyt mobilitetskoncept ser Movia 
som særligt positivt.   
 
Samlet plan for mobilitet skal sikre fælles ud-
vikling og investering på hele Sjælland 
 
Grøn omstilling af busser, flextrafik og lokalba-
ner inden 2030, mindre trængsel i de store byer, 
mere mobilitet der, hvor der er længere mellem 
husene, nemmere pendling til og fra arbejds-
pladser og uddannelsesinstitutioner og bedre 
sammenhæng mellem busser, tog, metro, cyk-
ler, biler, og fodgængere. Det er afsættet for det 
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forslag til mobilitetsplan, som Movia i novem-
ber 2019 sendte i høring hos de 45 kommuner 
og 2 regioner på Sjælland, samt en lang række 
interesse- og forbrugerorganisationer og sam-
arbejdspartnere.  
 
Formålet med Movias forslag til mobilitetsplan 
er klart: De store nationale dagsordener om 
klima, trængsel og mobilitetsmangel i yderom-
råder forudsætter, at kommuner og regioner lø-
ser opgaverne sammen – i et tæt politisk og 
økonomisk samspil med blandt andre staten. 
Derfor er der behov for én fælles retning for 
hele Sjælland, når der skal udvikles politik og 
investeres i den kollektive transport i årene.  
 
Movia har i konsekvens heraf erstattet selska-
bets fireårige trafikplan med en egentlig mobili-
tetsplan for hele det sjællandske område. Mo-
bilitetsplanen indeholder forslag til 12 konkrete 
indsatser, som vil styrke sammenhæng, grøn 
omstilling og mobilitet overalt på Sjælland.  
 

Og opgaven med at sikre fælles mobilitetsløs-
ninger på tværs af den store sjællandske geo-
grafi trænger sig på. 70 pct. af den kollektive 
transport afvikles på Sjælland, og over halvde-
len af passagererne rejser med bus. Siden 2010 
er trængslen for hovedstadsområdets busser 
steget med 17 pct., mens trængslen på vejene 
er steget med 25 pct. Det resulterer i et sam-
fundsøkonomisk tab på op til 2 mia. kr. årligt. 
Derfor er det godt, at den kollektive transport 
udbygges med den nye bane mellem Køben-
havn, Køge og Ringsted, hurtigere banetrafik på 
Sydbanen og Metrocityringen i hovedstaden, 
Sydhavnsmetroen og den kommende letbane i 
Ring 3.  

Forslaget til mobilitetsplanen er i høring frem til 
marts 2020, og der er god gang i dialogen om 
planen allerede. 

Nyt BRT-koncept skal sikre klimavenlig træng-
selsfri transport til by- og erhvervsområder 
 
Hvis man skal kunne passe et arbejde, skal 
man kunne komme hen til det – til tiden. Be-
kymrende mange spilder hver dag tid i trængs-
len på vejene.  

Der bliver 120.000 flere i hovedstadsområdet i 
2030. Der er derfor behov for, at flere transpor-
terer sig sammen, og her kan mere mobilitets-
service i stordriftsskala være med til at løse 
trængslen. BRT er et internationalt anerkendt 
og anvendt mobilitetskoncept, men i Danmark 
mangler vi endnu at tage løsningen i brug.  
 
I 2019 har Movia derfor haft opmærksomheden 
rettet mod at udvikle et BRT koncept og belyse, 
hvordan BRT kan være med til at løse træng-
selsudfordringer. Der er behov for at styrke de 
største busstrækninger i det strategiske net i 
hovedstaden med BRT-løsninger, så vækst, ud-
dannelse, beskæftigelse og bosætning sikres. 
De pendlingskritiske linjer 400S, 150S, 200S og 
250S er i den sammenhæng særligt oplagte til 
BRT.  
 
BRT står for Bus Rapid Transit og kan bedst be-
skrives som en slags metro i gadeplan. Interna-
tionalt er konceptet anerkendt til byer med sti-
gende transportbehov og brug for at reducere 
særligt trængsel. Konceptet har nogle af de 
samme fordele som metro og letbane og kan 
transportere op til 300 passagerer pr. enhed. Så 
BRT er et godt supplement til mere traditionelle 
baneløsninger. Fordelene ved BRT er navnlig, at 
BRT er hurtigere og billigere at anlægge end 
skinner. Løsningen er el-dreven, og med hurtig 
anlægstid bidrager BRT som en slags genvej til 
øget bæredygtig samtransport, hvilket kan være 
en væsentlig faktor i forhold til at indfri den na-
tionale klimadagsorden om 70 pct. CO2-reduk-
tion inden 2030. Endelig er BRT designet til ga-
den og moderne byrum med klimavenlige og 
støjsvage transportenheder. BRT kører i egne 
vejbaner og er derfor også oplagt til førerløs 
drift.  
 
Klar til fase 2 af test med førerløse busser  
 
Førerløse busser åbner for nye mobilitetsløs-
ninger for borgerne: De er fleksible, kan køre 
hele døgnet, er sikre i trafikken – og de kan til-
kaldes efter behov. Alt sammen elementer, der 
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kan være med til at give mere mobilitet til bor-
gerne. Derfor er Movia, Region Sjælland, Region 
Hovedstaden og Metroselskabet optaget af at 
afdække potentialet i den førerløse teknologi. I 
2018 gennemførtes det første forsøg med fører-
løs drift med en førerløs bus i vandrehallen på 
Sjællands Universitetshospital, Køge. Evalue-
ringen viste, at borgerne er trygge ved at køre 
med busser uden chauffør, men at der går no-
get tid, inden teknologien er klar til drift i større 
skala. 
 
Næste fase af forsøget er test af en førerløs bus 
på åben vej på Slagelse Sygehus arealer. Her 
skal bussen bringe patienter og pårørende 
rundt på det store sygehusareal og fra decen-
trale parkeringspladser til de forskelige afdelin-
ger på sygehuset. Den førerløse bus skal også 
fragte ansatte mellem afdelingerne. Forbere-
delser og procedurer omkring etablering og 
godkendelse af tests er omfattende, og i 2019 
har Movia sammen med de øvrige testpartnere 
forberedt anden forsøgsrække.  
 
Forsøget forventes godkendt først i 2020, hvor-
efter forsøget kan gennemføres i 2020. For-
søgsruten er på offentlig vej, hvor der også er 
trafik udefra til og fra sygehuset. Bussen kører 
op til 18 km/t og ruten er ca. 2,3 km lang og har 
seks stop. Forsøget skal særligt afdække, hvor-
dan det fungerer, at bussen både kører i rute og 
kan tilkaldes fra stoppestederne. Tilkaldemu-
ligheden forventes at gøre driften mere effektiv, 
da bussen uden for myldretiden kun kører mel-
lem de stop, hvor passagererne skal til og fra.  
 
Liberalisering af billetmarkedet og tredjepar-
ters adgang til at sælge DOT billetter   
 
Folketinget vedtog 28. februar 2019 en ændring 
af lov om trafikselskaber, der blandt andet be-
tyder, at private aktører skal have adgang til at 
sælge billetter og periodekort i DOTs område. 
Selskaberne i DOT ser et potentiale i at styrke 
billetsalget til den offentlige transport gennem 
private aktører. Men DOT er et kundecentreret 
samarbejde, og derfor er parterne i DOT også 

optaget af at sikre, at kunderne stilles lige så 
godt ved køb af billet hos en privat aktør, som 
hvis kunderne havde købt billetten hos DOT.  
 
Interessen for at udstede billetter til den kol-
lektive transport kender ingen endnu, men 
mange forskellige slags billetprodukter kan 
som udgangspunkt forvirre de kunder, der sæt-
ter pris på at få et hurtigt overblik over produk-
ter og priser.  
 
Movia har gennem DOT arbejdet på at udvikle 
en model for, hvordan DOT kan opfylde trafik-
selskabslovens nye bestemmelse, så der så 
vidt muligt sikres et minimum af kvalitet, ser-
vice og gennemsigtighed, så kunderne ikke 
kommer i klemme. Samtidig er det væsentligt, 
at DOT og selskabernes omkostninger til billet-
udstedelse ikke forøges. 
 
Det er forventningen, at DOT kan åbne for sal-
get i løbet af 2020 efter gennemførelsen af pi-
lotdrift. 
 
Ny DOT-strategi: Flere skal transportere sig 
sammen  
 
DOT – Din Offentlige Transport – er en af Mo-
vias højest prioriterede samarbejdsplatforme. I 
DOT sikres fælles udvikling og ensretning på 
centrale kundeleverancer, som selskaberne 
ikke kan løfte hver for sig, men som alle bidra-
ger til, at borgernes oplevelse af servicen i bus, 
tog og metro styrkes. Det gælder trafikinforma-
tion, billetsalg, køreplanlægning, kundeservice, 
skilte og skærme, markedsføring og meget an-
det.   
 
I 2019 har Movia haft formandskabet i DOT, og 
opmærksomheden har været rettet mod at ud-
vide DOT i samarbejdet med DSB og Metrosel-
skabet med fokus på at levere på nye lovkrav og 
sikre en ny vækstorienteret strategi. I sidste 
halvdel af 2019 blev parterne i DOT enige om en 
strategi. Movias bestyrelse aftalte med Movias 
politiske styregruppe det mandat, Movia gav for 
den nye strategi.  
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70 pct. af den kollektive transport afvikles i 
DOTs område, og dagligt foretages der knap 1 
mio. rejser med bus, tog og metro. Befolknings-
tilvæksten har været stigende de seneste 
mange år og vil fortsat stige betragteligt frem til 
2030. Når vi bliver, flere stiger behovet for mo-
bilitet. Hvis det skal lykkes at indfri Danmarks 
ambitiøse klimamål, skal det stigende trans-
portbehov i DOTs område løftes bæredygtigt og 
miljørigtigt. Det forudsætter, at flere vælger at 
transportere sig sammen til gavn for klima og 
trængsel. Som udbydere af offentlig transport 
er parterne i DOT derfor optaget af at sikre, at 
den offentlige transport kan geares til at til-
trække sin del af kundevæksten.  
 
Afsættet for vækst er at mindske afstanden 
mellem den service, den offentlige transport 
kan levere, og kundernes efterspørgsel. 
 
Den fælles strategiske indsats i DOT vil derfor 
være centreret om at bringe de væsentligste 
barrierer for kundernes brug af den offentlige 
transport ned via fokuserede og konkrete ind-
satser på tværs af DSB, Metroselskabet, Movia 
og andre aktører, som f.eks. Banedanmark og 
Rejseplanen. Samtidig skal DOT udnytte, når 
ændringerne i borgernes transportbehov op-
står, så den kollektive transport øger sin tilste-
deværelse som attraktivt tilvalg for eksiste-
rende og nye kunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For at reducere kundebarrierer og skabe grund-
lag for vækst og mersalg fokuseres DOTs stra-
tegi om fem pejlemærker med en række kon-
krete aktiviteter inden for følgende områder:  
 
1. Kunderne efterspørger trafikinformation, de 

kan stole på. Derfor skal DOT  give bedre 
trafikinformation – særligt ved driftsfor-
styrrelser – og bygge bro på tværs af orga-
niseringen i den kollektive transport. 
 

2. Kunderne skal opleve, at det er problemløst 
at skifte mellem bus og tog. Derfor skal DOT 
sikre gode skift – så det bliver en god ople-
velse at skifte mellem alle transportformer. 
 

3. Kunderne efterspørger, at bussen venter, 
når toget kører ind på perronen. Derfor skal 
DOT arbejde for at etablere korrespondan-
cegaranti – så sidste bus kan vente på sid-
ste tog i udvalgte geografier, på udvalgte ti-
der af døgnet eller på udvalgte skiftesteder.  
 

4. Kunderne skal opleve, at det er nemt at 
vælge mellem billettyper. Derfor skal DOT 
sikre priser og billetter, som er til at forstå 
for kunderne – så det bliver nemmere at 
købe den kollektive transportservice.  
 

5. Kunderne skal opleve, at de kan købe det 
produkt, de har brug for. Derfor skal DOT ar-
bejde strategisk med prissætning – så den 
kollektive transport har de rigtige produkter 
til den rigtige pris og kan følge med udvik-
lingen i kundernes transportbehov. 
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2. Ledelsesberetning 
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Ledelsesberetning 
Regnskabet viser et tilfredsstillende resultat med et tilskudsbehov fra kommuner og regioner til Movia 
på i alt 2.976 mio. kr. Den samlede efterregulering udgør 18 mio. kr. i alt svarende til 0,6 pct. af det 
budgetterede tilskudsbehov. 19 kommuner har indbetalt i alt 17 mio. kr. for meget i tilskud, som de får 
tilbage i januar 2021. 26 kommuner og 2 regioner har indbetalt i alt 35 mio. kr. for lidt, som de derfor 
skal betale til Movia i januar 2021. Fordelingen af efterreguleringen på kommuner og regioner er op-
gjort i ”Fordelingsregnskab 2019”, som kan læses på side 43 og frem.  
 
I tabel 1 vises Movias samlede regnskabstal. Opdeling af årsregnskabet på Movias forretningsområder 
bus, bane og flextrafik fremgår af den efterfølgende kommentering af årsregnskabet i ledelsesberet-
ningen. 
 
 

Tabel 1 Movias regnskab 2019 (1.000 kr.) 

R2018 B2019 R2019 
Forskel 

R2019-B2019 
Pct. 

Passagerindtægter -1.982.620 -1.973.191 -1.930.184 43.008 -2,2 
Operatørudgifter 4.210.435 4.193.220 4.249.894 56.674 1,4 
Andre driftsudgifter 573.803 600.475 567.793 -32.681 -5,4 
- Heraf kørselssupport 131.024 138.344 139.224 880 0,6 
- Heraf passagerservice 279.194 276.854 280.911 4.057 1,5 
- Heraf administration 163.585 185.277 147.658 -37.619 -20,3 
Pensioner 23.512 24.593 24.209 -384 -1,6 
Finansielle poster 38.435 21.800 23.962 2.162 9,9 
Anlæg - bane 1.032 0 40.143 40.143 - 
Tilskudsbehov i alt 2.864.597 2.866.896 2.975.818 108.921 3,8 
Faktureret -2.916.567 -2.866.896 -2.957.641 -90.744 3,2 
Resultat før efterregulering -51.970 0 18.177 18.177 - 
Efterregulering 51.970 0 -18.177 -18.177 - 
Resultat 0 0 0 0 -

Anm. 1: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud. 
Anm. 2: Regnskabsopgørelsen med opdeling på bus, flex, bane og fællesudgifter findes i tabel 7 i afsnit 3 Årsregnskab 2019. 
Anm 3: Alle projekter budgetlægges på ”Administration”, men udmøntes i løbet af regnskabsåret på alle 3 underkategorier, hvil-
ket giver en forskydning mellem underkategorierne i regnskabet. 

 
Årets resultat er 0 mio. kr. Det vil sige, at hele årets tilskudsbehov dækkes af kommuner og regioner, 
jf. lov om trafikselskaber. I de følgende afsnit gennemgås regnskabet på forretningsområderne bus og 
bane samt flextrafik. 
 
Der gøres opmærksom på, at i tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til to-
talen. 
 
Langt størstedelen af Movias udgifter bruges på kerneforretningen, som er bustrafik, lokalbanetrafik 
og flextrafik, der samlet udgør 87 pct. af udgifterne, jf. figur 1. 3 pct. af udgifterne anvendes på admi-
nistration. 
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Bus og Bane 
Kommunernes og regionernes tilskud til bus og bane i regnskab 2019 er 77 mio. kr. højere end budget-
teret. Ca. 40 mio. kr. er anlægsudgifter vedrørende lokalbaner, idet der i Movias budgetter ikke bud-
getteres med anlægsudgifter.  

Den øvrige stigning i tilskudsbehovet på 37 mio. kr. i forhold til budgettet skyldes, at passagerindtæg-
terne er ca. 42 mio. kr. lavere end budgetteret svarende til 2,2 pct., mens operatørudgifterne er 26 
mio. kr. eller 0,7 pct. højere end budgetteret. Hertil er der et mindreforbrug på 33 mio. kr. svarende til 
6,2 pct. på andre driftsudgifter. Finansielle poster er 2 mio. kr. højere end budgetteret. 

Udviklingen i indtægter og udgifter fremgår samlet i tabel 2, og der redegøres nærmere for udviklingen 
i de følgende afsnit, som er opdelt på forretningsområder.  

Tabel 2 Tilskudsbehov bus og bane (1.000 kr.) 

R2018 B2019 R2019 
Forskel 

R2019-B2019 
Pct. 

Passagerindtægter -1.938.191 -1.916.367 -1.873.934 42.434 -2,2 
Operatørudgifter 3.609.582 3.579.329 3.604.858 25.528 0,7 
Andre driftsudgifter 501.257 528.934 496.255 -32.678 -6,2 
Pensioner 23.512 24.593 24.209 -384 -1,6 
Finansielle poster 38.435 21.800 23.962 2.162 9,9 
Anlæg - bane 1.032 0 40.143 40.143 - 
Tilskudsbehov i alt 2.235.626 2.238.288 2.315.493 77.205 3,4 

Anm. 1: Anlægsudgiften er ikke budgetteret og er afregnet særskilt med regionerne og påvirker derfor ikke efterreguleringen.  

Tabel 3 giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på forretningsområderne bus og bane. 

Figur 1 Fordeling af udgifter i Movias regnskab 2019 i mio. kr. og i pct. 
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Tabel 3 Nøgletal for bus og bane 

R2018 B2019 R2019 
Forskel 

R2019-B2019 

Bus Pct. 
Indtægter (mio. kr.) -1.758,5 -1.741,4 -1.696,4 45,0 -2,6 
Operatørudgifter (mio. kr.) 3.116,6 3.087,5 3.110,7 23,3 0,8 
Andre driftsudgifter (mio. kr.) 203,7 201,8 188,3 -13,5 -6,7 
Tilskudsbehov bus (mio. kr.) 1.561,8 1.547,9 1.602,7 54,7 3,5 

Indtægt pr. passager (kr.) -8,9 -9,1 -9,0 0,1 -0,8 
Udgift pr. passager (kr.) 16,8 17,1 17,5 0,4 2,1 
Udgift pr. time (kr.) 779,5 789,3 779,4 -9,8 -1,2 

Passagerer (mio.) 197,8 191,9 188,4 -3,5 -1,8 
Busser (antal) 1.233 1.212 1.219 7 0,6 
Timer (1.000) 4.260 4.168 4.233 65,1 1,6 

Bane 
Indtægter (mio. kr.) -179,7 -175,0 -177,6 -2,6 1,5 
Operatørudgifter (mio. kr.) 493,0 491,9 494,1 2,2 0,5 
Andre driftsudgifter (mio. kr.) 8,8 8,5 8,4 -0,1 -1,2 
Anlæg bane (mio. kr.) 1,0 0,0 40,1 40,1 0,0 
Tilskudsbehov (mio. kr.) 322,1 325,3 365,1 39,7 12,2 

Tilskud pr. passager (kr.) 33,3 34,2 38,4 4,2 12,2 

Passagerer (1.000) 9.664 9.510 9.510 0,1 0,0 
Togkilometer (1.000) 7.839 7.855 7.826 -29,3 -0,4 
Timer (1.000) 154,3 155,8 151,8 -4,0 -2,6 

Fællesudgifter bus og bane 
Andre driftsudgifter (mio. kr.) 288,7 318,6 299,6 -19,0 -6,0 
Pensioner (mio. kr.) 23,5 24,6 24,2 -0,4 -1,6 
Finansielle poster (mio. kr.) 38,4 21,8 24,0 2,2 9,9 
Tilskudsbehov fællesudgifter (mio. kr.) 350,7 365,0 347,7 -17,3 -4,7

Anm. 1: Andre driftsudgifter under busdrift betegnes også øvrige busdriftsudgifter. 

 
 
Bus 
Tilskudsbehovet for bus er 55 mio. kr. højere end i budget 2019 svarende til 3,5 pct. 
  
Passagerindtægterne i bustrafikken er 45 mio. kr. eller 2,6 pct. lavere end i budget 2019. Hovedforkla-
ringerne på de lavere indtægter er dels, at der er 1,8 pct. færre passagerer, dels at indtægten pr. pas-
sager er 0,8 pct. lavere.   

Ændring i antal passagerer: 
• Der var 3,5 mio. færre passagerer end forventet i budget 2019, hvilket reducerer indtægterne med 

31 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette er en del af et billede med generelt færre passage-
rer end forventet ved udarbejdelsen af budget 2019, hvilket bl.a. kan hænge sammen med, at an-
tallet af personbiler fra 2016-2019 er steget 5 gange mere end befolkningstallet i Movias område. 
Faldet i antal passagerer er størst i Region Sjællands område. I Region Hovedstadens område er 
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faldet delvist opvejet af, at der er en positiv effekt af den senere start af Nyt Bynet. De linjer, som i 
2019 kørte 2 måneder mere, var således blandt Movias mest passagertunge, hvorfor udskydelsen 
af Nyt Bynet gav flere passagerer i forhold til budgetteret. 

Ændring i indtægt pr. passager: 
• Indtægter fra kontrolafgifter indgår i indtægterne på buslinjerne og er i regnskab 2019 på 9,3 mio. 

kr. Det er 27 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes en periodemæssig forskydning i ind-
tægterne fra kontrolafgifter. Movia har således i efteråret 2018 oversendt og afskrevet kontrolaf-
gifter for perioden 2. halvår 2015 til 2018, da oversendelse af fordringer fra Movia til Gældsstyrel-
sen blev etableret. Når Movia oversender kontrolafgifter til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, skal 
fordringerne efter reglerne afskrives. Da der har været en længere tidsmæssig forskydning i forhold 
til tilbagebetalingen end forventet, er indtægterne fra kontrolafgifter i 2019 væsentligt lavere end i 
budget 2019. 

• Når der ses bort fra de lavere indtægter fra kontrolafgifter, er der en stigning i indtægt pr. passager 
på 0,8 pct. svarende til 13 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. ændringer i passagerernes rejsemønstre 
og valg af billettype i forhold til det budgetterede. Herunder har udskydelsen af Nyt Bynet en posi-
tiv effekt på indtægt pr. passager, da linjerne i Nyt Bynet har lavere indtægt pr. passager i forhold 
linjerne i det tidligere busnet, som kørte to måneder mere i 2019 end forventet i budgettet. 

Operatørudgifterne udgør 3.111 mio. kr. i regnskab 2019, hvilket er 23 mio. kr. højere end budgetteret 
svarende til 0,8 pct. højere. Hovedårsagerne til udviklingen i udgifter er: 

• Der er 65.000 flere bustimer svarende til 1,6 pct., hvilket øger udgifterne ca. 30 mio. kr. Hovedårsa-
gen til stigningen er den senere start for Nyt Bynet, som betyder, at det tidligere busnet fungerede 
i 2 måneder mere end budgetteret. Herudover har enkelte buslinjer haft sværere ved at komme 
frem pga. anlæg af letbanen på Ring 3, hvorved disse buslinjer har haft længere køretid end forud-
sat i budgettet. 

• Modsat har den realiserede prisudvikling på indeks anvendt til operatørafregningen for bustrafik-
ken, særligt løn og rente, været lidt lavere end den prognose fra Nationalbanken, som lå til grund 
for budgettet. De lavere prisindeks giver et udgiftsfald i forhold til budgettet på ca. 10 mio. kr. sva-
rende til 0,3 pct.  
 

Operatørudgiften opgjort pr. bustime er samlet set 1 pct. lavere end budgetteret. 

I Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på produktivitets- og effektivitetsmål for hhv. passage-
rer pr. bustime og tilskud pr. passager. Begge nøgletal er negativt påvirket af, at der generelt er færre 
passagerer end forventet i budget 2019. I nedenstående faktaboks er udviklingen i trafikplannøgletal 
for 2019 analyseret.  
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Trafikplannøgletal 2019 

I Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op 
på de to nøgletal ”passagerer pr. bustime” og 
”tilskud pr. passager”. Det største effektivise-
ringspotentiale ligger i det strategiske busnet, 
hvor fokus er på høj udnyttelse af bustimerne, 
og nøgletallet opgøres derfor som antal passa-
gerer pr. bustime i det strategiske net for at 
kunne følge produktiviteten. Der arbejdes lø-
bende med at tiltrække passagerer og effektivi-
sere busdriften. Driften kan bl.a. optimeres via 
bedre ruteføring, færre eller kortere stoppe-
stedsophold og forbedring af fremkommelig-
hed. På linjer i det øvrige busnet har driften ka-
rakter af offentlig service, som kan være van-
skeligere at optimere. Her måles på tilskud pr. 
passager. Nøgletallet kan illustrere, om løsnin-
gen er økonomisk forsvarlig eller eventuelt kan 
løses på anden vis. Nøgletallet kan bl.a. bruges 
til at vurdere effektiviteten i forhold til flexpro-
dukterne. 
 
Nedenfor ses de to nøgletal ”passagerer pr. 
bustime” og ”tilskud pr. passager” inden for og 
uden for det strategiske net i budget 2019 og 
regnskab 2019. Begge nøgletal er påvirket ne-
gativt af faldet i antal passagerer fra budget 
2019 til regnskab 2019.  
 
Trafikplannøgletal 

 Faldet i passagertallet sås også i regn-
skab 2018. Nedgangen kan bl.a. skyldes 
vækst i cyklismen, og at antallet af biler 
er steget markant mere end befolknings-
tilvæksten. 
 
Nøgletallet ”passagerer pr. bustime” er i 
2019 endvidere positivt påvirket af, at 
åbningsdatoen for Nyt Bynet blev ud-
skudt 2 måneder i forhold til det forven-
tede i budget 2019. De 2 måneders ud-
skydelse af Nyt Bynet og drift i det tidli-
gere linjenet har medført flere bustimer 
og flere buspassagerer end budgetteret. 
Men de flere passagerer som følge af ud-
skydelsen af Nyt Bynet kan ikke opveje 
det generelle passagerfald.  
 
I det øvrige busnet handler det i høj grad 
om at sikre borgerne god service, og lo-
kale forhold samt politiske hensyn bety-
der meget. Nøgletallet ”Tilskud pr. pas-
sager” viser generelt mindre stigninger i 
flere kommunegrupper. Stigningerne 
skyldes de færre passagerer, hvilket 
medfører lavere indtægter og dermed hø-
jere tilskud end budgetteret. 

  Passagerer/bustime Tilskud/passager (kr.) 
  Strategisk busnet  Øvrige busnet Strategisk busnet  Øvrige busnet 
  B2019 R2019 B2019 R2019 B2019 R2019 B2019 R2019 

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 68 65 38 37 3 3 13 13 
Regionale busser 53 50 41 38 5 6 10 11 
Central 80 79 43 44 2 2 12 11 
Omegn 74 74 41 38 3 2 10 11 
København Nord (KKN) 75 72 37 34 4 4 13 14 
Nord 47 43 27 26 9 10 21 22 

Kommuner og region i  
Region Sjælland 30 29 18 18 12 14 31 33 
Regionale busser 26 24 16 16 14 17 29 31 
Øst 43 41 21 21 10 11 25 27 
Vest 31 31 18 19 11 11 31 31 
Syd 27 26 15 15 12 14 41 44 
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Bane 
Tilskuddet til bane svarer til det budgetterede, når der ses bort fra de løbende anlægsinvesteringer, jf. 
tabel 3. Det uændrede tilskudsbehov dækker over marginalt flere indtægter og udgifter end budgette-
ret.  
 
Der var 0,1 mio. færre passagerer på banerne i Region Hovedstaden end forventet i budgettet. Modsat 
har der været en lidt højere indtægt pr. passager end budgetteret, så de samlede indtægter er 0,3 mio. 
kr. over budget. På lokalbanerne i Region Sjælland var der 0,1 mio. flere passagerer end budgetteret. 
Indtægten pr. passager er som budgetteret, og samlet er indtægterne 2,3 mio. kr. over budget.  
 
Udgifterne til lokalbanerne eksklusiv anlæg er 2,1 mio. kr. over budget 2019 svarende til 0,4 pct. Ho-
vedårsagen er at indeks, hovedsageligt dieselpriserne, er lidt i højere end forventningen ved udarbej-
delse af budgettet.  
 
Anlæg - bane 
Anlægsudgifterne bevilliges løbende af regionerne og indgår derfor ikke i Movias budget, hvorfor hele 
anlægsudgiften optræder som en ændring i forhold til budgettet. Movia afregner anlægsudgifterne 
særskilt med regionerne, og efterreguleringen er derfor ikke påvirket af anlægsudgifterne.  
 
Region Hovedstaden har i 2019 bevilliget godt 39 mio. kr. til en række anlægsprojekter: Spormoderni-
sering af strækningen Helsinge-Tisvildeleje på Gribskovbanen, etablering af nyt standsningssted og 
lukning af Laugø på Gribskovbanen samt etablering af nyt standsningssted og lukning af Brødeskov på 
Frederiksværkbanen. Der er desuden indkøbt sporskifter, kurvesmøringsanlæg til støjreduktion, samt 
rådgiverydelse i forbindelse med etablering af Favrholm station. 
 
Anlægsudgifterne i Region Sjælland udgør i 2019 0,7 mio. kr. og vedrører rådgivning vedrørende spor-
modernisering af Østbanen. 
 
Andre driftsudgifter – bus og bane 
’Andre driftsudgifter -  bus og bane’ dækker over øvrige busdriftsudgifter, udgifter til banerne, der lig-
ger udover operatørudgifterne, samt fællesudgifter i relation til bus- og banedriften.  
 
Af de samlede udgifter til bus og bane på 4.189 mio. kr. udgør andre driftsudgifter 496 mio. kr. sva-
rende til 12 pct.  

 
I regnskab 2019 er realiseret et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. på andre driftsudgifter for bus og bane i 
forhold til budget 2019, som fordeler sig således: 

 
Et mindreforbrug på 13,5 mio. kr., som primært skyldes: 

o Afskaffelse af betaling af salgsprovision mellem trafikselskaberne medio 2019, hvilket 
ikke var budgetteret i budget 2019. Dette vil give en varig besparelse. 

o Færre udgifter til fejlrettelser på rejsekort i 2019 i forhold til budgettet og tidligere år. 
o Skift af udbyder af stoppestedsudstyr og en højere efterspørgsel hos kommuner/regioner 

efter nyt stoppestedsudstyr i forbindelse med implementering af øget digital trafikinfor-
mation har betydet en bedre udnyttelse af reservelageret i 2019 
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Det resterende mindreforbrug udgør 19,2 mio. kr. og skyldes bl.a.: 
o Administrationen har fokuseret på planlægning og implementering af Nyt Bynet, hvorfor 

andre udviklingsopgaver er blevet udskudt. 
o Effektiviseringer, der blev igangsat i 2018, har haft større effekt i 2019 end budgetteret. 
o DOT har haft et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. bl.a. på grund af bedre leverandøraftaler 

vedrørende drift af mobilbilletsalg. Desuden er arbejdet med digitalisering og overførsel af 
pendlerkort til rejsekort blevet prioriteret, hvilket har betydet, at ikke alle planlagte udvik-
lingsaktiviteter er blevet sat i gang. 

 
Pensioner og finansielle poster 
Udgifter til tjenestemandspensioner var i 2019 på 24,2 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgette-
rede med en afvigelse på 0,4 mio. kr. 
 
Movias finansielle poster er 2,2 mio. kr. højere end budgetteret. Den væsentligste årsag er, at Rejse-
kort & Rejseplan A/S’ tilbagebetaling af de ansvarlige lån, som Movia har givet, er 6 mio. kr. mindre 
end budgetteret pga. øgede udgifter til fusionen af de to selskaber til ét samlet selskab. Movia har 
desuden i forbindelse med fusionen til Rejsekort & Rejseplan A/S indskudt 1,2 mio. kr. i aktier for at 
sikre, at Movia har uændret ejerandel i det fortsættende selskab. 
 
Movias indtægter fra rykkergebyrer er 3,2 mio. kr. højere end budgetteret primært pga. indsættelse af 
flere kontrollører i busserne. Movia har desuden modtaget ikke-budgetterede renter fra Gældsstyrel-
sen i takt med, at vi er begyndt at modtage indtægter fra inddrivelsen. Desuden er udgifter til bankge-
byrer mindre end budgetteret.  
 
 

Flextrafik  
Flextrafik er behovsstyret kollektiv transport. Flextrafik er i 2019 udvidet med et nyt produkt ”plustur”, 
som ikke var omfattet af budgettet. 15 kommuner har indført plustur i 2019, og yderligere 2 kommuner 
indfører plustur 1. januar 2020. 
 
I 2019 er der arbejdet med forberedelserne til udskiftning af IT-systemet bag flextrafikken. I de kom-
mende år forventes en stigning i andre driftsudgifter til finansiering af udskiftningen af IT-systemet. 
 
Kommuner og regioner beslutter, om de ønsker at indgå aftale med Movia om, at Movia varetager de-
res visiterede kørsel via flextrafik-ordninger. Kommuner beslutter endvidere, om de tilbyder flextur og 
plustur som supplement til den øvrige åbne kollektive transport. Movia skal, jf. lov om trafikselskaber, 
udføre handicapkørsel for kommunerne. Det er en kommunal opgave at visitere borgere til handicap-
kørselsordningen. 
 
Movia budgetterer udviklingen i flextrafik med udgangspunkt i den historiske og demografiske udvik-
ling. Movias forventninger til nye aftaler med kommunerne indarbejdes desuden i budgettet. I flextra-
fikken afregnes hver måned de realiserede nettodriftsomkostninger (operatørudgifter minus passa-
gerindtægter) med kommuner og regioner sammen med en a conto betaling for andre driftsudgifter. 
Det betyder, at efterreguleringen for flextrafik, der beregnes i regnskabet, som udgangspunkt er be-
grænset.  
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Kørselsordningerne i flextrafik 

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trans-
port. Kørselsordningerne kan enten være 
lukkede og dermed kun for visiterede 
borgere, eller de kan være åbne for alle. 
Kørslen kan planlægges som variabel 
kørsel, hvor der køres efter borgerens 
konkrete bestilling, eller som rutekørsel, 
hvor der køres efter en køreplan.  
 
I flextrafik findes følgende 6 produkter: 
 
Flexhandicap er kørsel for svært bevæ-
gelseshæmmede samt blinde og stærkt 
svagsynede borgere. Borgerne visiteres 
af bopælskommunen til 104 ture årligt og 
betaler selv en lille andel af kørslens pris 
samt et årligt abonnement. 
 
Flextur er et supplement til den traditio-
nelle kollektive transport. Alle kan be-
nytte ordningen mod egenbetaling. 
Grundtaksten for flextur følger prisen for 
en enkeltbillet med bus/tog til 3 zoner og 
dækker kørsel op til 10 km. Herudover 
betales pr. kørt kilometer. Kommunerne 
kan vælge at lade taksten for ture internt 
i kommunen svare til en 2-zoners billet i 
stedet for den generelle grundtakst.  
 
Plustur er et nyt produkt fra 1. juli 
2019 og øger rækkevidden af bus 
og tog. Plustur fremsøges via rej-
seplanen og tilbydes, hvis der ikke 
er en god mulighed for at rejse 
med bus eller tog hele vejen. Alle 
kan benytte ordningen mod egen-
betaling, og der er en fast bruger-
betaling på 21 kr. uafhængig af rej-
selængden, og børn under 16 år 
kan rejse til halv pris. 

 Taksterne følger prisen for en kontantbil-
let med bus/tog til 2 zoner, fratrukket 10 
pct. onlinerabat.  
 
Plustur behandles regnskabsmæssigt 
under flextur. 
 
Flexkommune er kørsel af borgere, der 
f.eks. skal til læge eller speciallæge og 
ikke har mulighed for at benytte traditio-
nel kollektiv transport. Borgeren bliver vi-
siteret til den enkelte kørsel af kommu-
nen. 
 
Flexpatient er en kørselsordning for bor-
gere, der skal til behandling eller under-
søgelse på sygehuset og ikke kan benytte 
traditionel kollektiv transport. Regio-
nerne kan vælge om Movia eller de selv 
skal stå for patientbefordringen. Bor-
gerne visiteres til kørsel af regionen. 
 
Flexrute er kørsel af fysisk og psykisk 
handicappede til dag- og aftentilbud og 
kørsel af specialskoleelever til og fra 
hjem, skole eller SFO. 
 
Kommunerne kan frit vælge, om de vil 
lade deres kørselsbehov dække af 
flextur, plustur, flexkommune eller 
flexrute. 
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Tabel 4 Tilskudsbehov flextrafik (1.000 kr.) 

  R2018 B2019 R2019 
Forskel 

R2019-B2019 
          Pct. 
Passagerindtægter -44.429 -56.824 -56.250 574 -1,0 
Operatørudgifter 600.854 613.891 645.036 31.145 5,1 
Andre driftsudgifter 72.546 71.541 71.538 -3 0,0 
Tilskudsbehov i alt 628.971 628.608 660.325 31.717 5,0 

 
Samlet set viser regnskabet for flextrafik et forbrug på 31,7 mio. kr. mere end budgetteret. Passager-
indtægterne er 0,6 mio. kr. og 1 pct. lavere end budgetteret, hvilket passer med, at der er knap 1 pct. 
færre passagerer end budgetteret. Der er alene passagerindtægter på flextrafik-ordningerne flexhan-
dicap og flextur. 
 
Operatørudgifterne er 5 pct. over det budgetterede, hvilket skyldes Movias nye krav til operatørernes 
overenskomstmæssige forhold fra oktober 2018. Der var i Movias løbende estimater i 2019 forventet 
en yderligere stigning i operatørudgifterne fra oktober 2019. Denne stigning er udeblevet, hvilket bl.a. 
kan tilskrives, at optimering af udnyttelsen af vognene og opfølgning på performance har modvirket en 
del af effekten af prisstigningerne. Operatørudgifterne er således 2,2 pct. lavere end forventet ved se-
neste estimat.  
 
Andre driftsudgifter er realiseret på budgetteret niveau. Indenfor dette budget er bl.a. afholdt udgifter 
til forberedelse af udskiftning af IT-system til flextrafikken.  
 
 

 
Flexrute er den største ordning i flextrafik målt på antal passagerer med 42 pct. af passagererne.  
 
Tilskudsbehovet afspejler udover antallet af passagerer, indtægter og operatørpriser også kørsels-
længden og kørselseffektiviteten – herunder omfanget af samkørsel. Det giver sig udtryk i varierende 
tilskud pr. passager for de forskellige ordninger, som det fremgår af tabel 5. 
 

Figur 2 Passagerer og tilskudsbehov fordelt på flextrafik-ordninger (pct.) 
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Flextur er den billigste ordning pr. passager. Det skyldes dels, at der er en egenbetaling, dels at turene 
typisk er kortere end i de øvrige ordninger. F.eks. er turene i flexpatient i Region Sjælland fem gange 
længere end den gennemsnitlige flextur. Flexpatient er den dyreste ordning pr. passager. Det skyldes 
dels de relativt mange lange ture til hospitalerne, dels at turene også omfatter servicetid, når det er 
nødvendigt, at patienter hjælpes ind til afdelingen på hospitalet. Flextur er også billigere end flexhan-
dicap, fordi egenbetalingen i flextur er højere end i flexhandicap, og fordi flexhandicap inkluderer ser-
vicetid til passagerer til og fra bolig. 
 
 

Tabel 5 Flextrafik nøgletal 

  R2018 B2019 R2019 
Forskel 

R2019-B2019 
Antal passagerer (1.000)         Pct. 
Flexhandicap 637 751 714 -37 -4,9 
Flextur (inkl. plustur) 411 412 440 27 6,6 
Flexkommune 338 342 342 0 0,1 
Flexpatient 660 649 653 4 0,7 
Flexrute 1.565 1.572 1.555 -17 -1,1 
Flextrafik i alt 3.609 3.726 3.704 -22 -0,6 
Tilskud pr. passager (kr.)           
Flexhandicap 193 175 191 16 9,3 
Flextur (inkl. plustur) 112 108 118 10 9,4 
Flexkommune 176 167 181 14 8,6 
Flexpatient 256 241 261 19 8,1 
Flexrute 148 152 154 2 1,3 
Flextrafik i alt 174 169 178 10 5,7 
Nøgletal flextrafik i alt           
Indtægt pr. passager (kr.) -42,4 -48,9 -48,8 0,1 -0,2 
Operatørudgifter pr. passager (kr.) 166,5 164,8 174,2 9,4 5,7 
Andre driftsudg. pr. passager, flexrute (kr.) 2,4 2,4 2,5 0,1 6,2 
Andre driftsudg. pr. passager, flexvariabel (kr.) 33,7 31,5 31,5 0,0 0,0 

Anm. 1: Indtægt pr. passager er beregnet for flexhandicap og flextur (inkl. plustur), som er de ordninger, hvor der er brugerbeta-
ling. 
Anm. 2: Flexpatient består af to ordninger: flexpatient og patientbus med forskelligt omkostningsniveau. 

 
Der er samlet for flextrafik knap 1 pct. færre passagerer end budgetteret for 2019. Der er flere passa-
gerer end budgetteret i flexpatient og flextur og færre passagerer end budgetteret i de øvrige ordnin-
ger.  
 
Kendskabet og benyttelsen af flextur er fortsat i vækst. Det samme gælder for det nye produkt 
plustur. Der er en forventning om, at i takt med at plustur udbredes til flere kommuner, vil dette bi-
drage til øget kendskab og benyttelse.  
 
Der er også vækst i benyttelsen af flexhandicap i takt med, at der bliver flere aktive handicappede, og 
som følge af den udvidelse af målgruppen med flere synshandicappede, som ved en lovændring fik 
mulighed for at komme med i flexhandicap-ordningen fra juli 2018. Væksten er dog mindre end for-
ventet i budgettet. 
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Flexrute har lave administrative udgifter, da planlægning og daglig styring ikke henføres som admini-
stration, men indgår som operatørudgifter - modsat flexpatient, flexhandicap, flextur og flexkom-
mune, hvor disse elementer indgår som administrationsudgifter.  
 
I nedenstående tabel 6 er tilskudsbehov vist pr. ordning i flextrafik. Plustur indgår under flextur, idet 
kommunernes samlede tilskudsbehov til plustur er relativt begrænset. 
 

Tabel 6 Flextrafik tilskudsbehov (1.000 kr.) 

  R2018 B2019 R2019 
Forskel 

R2019-B2019 
          Pct. 
Flexhandicap 123.168 131.446 136.578 5.132 3,9 
Flextur (inkl. plustur) 45.878 44.512 51.890 7.378 16,6 
Flexkommune 59.408 57.093 62.052 4.959 8,7 
Flexpatient 168.923 156.554 170.327 13.773 8,8 
Flexrute 231.595 239.003 239.478 474 0,2 
Flextrafik i alt 628.971 628.608 660.325 31.717 5,0 

 
Tilskudsbehovet er 5 pct. over det budgetterede, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigning på opera-
tørkontrakter i oktober 2018. 
 
Efterregulering til kommuner og regioner vedrørende flextrafik udgør 2,2 mio. kr., som opkræves i ja-
nuar 2021. Efterreguleringen udgør 0,3 pct. af kommuners og regioners betaling til flextrafik i 2019. 
 
 
 
 

Efterfølgende begivenheder 
Der er ikke efter årsregnskabsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for års-
regnskabet 2019. 
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3. Årsregnskab 2019   
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Årsregnskab 2019 
 

Regnskabsopgørelse 
Movias årsregnskab 2019 bygger på de udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Regnskabsopgørelsen 
er opstillet ud fra Bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. og danner 
grundlag for Movias efterregulering til kommuner og regioner for regnskabsåret 2019.  
 
Tabel 7 Regnskabsopgørelse 2019 (1.000 kr.) 

R2018 B2019 R2019 
Forskel 

R2019-B2019 

Bus Pct. 
1 Indtægter -1.758.525 -1.741.360 -1.696.356 45.004 -2,6 

Operatørudgifter 3.116.566 3.087.464 3.110.743 23.279 0,8 
Andre driftsudgifter 203.731 201.844 188.310 -13.534 -6,7 

Bus i alt 1.561.773 1.547.948 1.602.698 54.750 3,5 

Flextrafik 
Indtægter -44.429 -56.824 -56.250 574 -1,0 
Operatørudgifter 600.854 613.891 645.036 31.145 5,1 
Andre driftsudgifter 72.546 71.541 71.538 -3 0,0 

Flextrafik i alt 628.971 628.608 660.325 31.717 5,0 

Lokalbaner 
Indtægter -179.666 -175.007 -177.578 -2.571 1,5 
Operatørudgifter 493.016 491.865 494.115 2.249 0,5 
Andre driftsudgifter 8.786 8.482 8.381 -101 -1,2 
Anlæg - bane 1.032 0 40.143 40.143 0,0 

Lokalbaner i alt 323.167 325.340 365.060 39.720 12,2 

Fællesudgifter 
Andre driftsudgifter 288.739 318.607 299.564 -19.043 -6,0 
Pensioner 23.512 24.593 24.209 -384 -1,6 
Finansielle poster 38.435 21.800 23.962 2.162 9,9 

Fællesudgifter i alt 350.687 365.000 347.735 -17.265 -4,7 

Tilskudsbehov i alt 2.864.597 2.866.896 2.975.818 108.921 3,8 

Faktureret -2.916.567 -2.866.896 -2.957.641 -90.744 3,2 
Resultat før efterregulering -51.970 0 18.177 18.177 - 

Efterregulering 51.970 0 -18.177 -18.177 - 
Resultat 0 0 0 0 -

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.  
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Balance 
Tabel 8 Balance 2019 (1.000 kr.) 
 
Noter Aktiver 1. januar 31. december 

  Immaterielle anlæg 4.053 5.252 
  Grunde og Bygninger 60.374 59.296 
  Tekniske anlæg og biler 176.798 156.107 
  Anlæg under udførelse 1.356 0 

2 Anlægsaktiver 242.582 220.656 

3 Aktier og kapitalandele 611.473 612.404 
4 Ansvarlig lånekapital 115.096 104.145 

  Deposita vedr. indgående lejemål 2.219 2.265 

  Langfristede tilgodehavender 728.789 718.814 

5 Andre tilgodehavender 292.823 274.393 
6 Tilgodehavender ejere og tilknyttede selskaber 137.151 175.171 

  Periodeafgrænsningsposter 60.871 32.743 

  Kortfristede tilgodehavender 490.845 482.308 

  Banker 128.511 216.408 
  Kontante beholdninger 0 0 

7 Likvide aktiver 128.511 216.408 

  Aktiver i alt 1.590.727 1.638.187 

        
  Passiver     

  Balancekonto -360.630 -819.220 
  Skattefinansierede aktiver 242.582 220.656 

8 Egenkapital -118.048 -598.564 

9 Pensionsforpligtelser 635.712 1.113.421 
  Anlægspulje 3.526 2.130 

  Hensatte forpligtelser 639.237 1.115.551 

10 Kommunekredit 284.686 246.025 
  Deposita 2.246 2.266 

  Langfristet gæld 286.931 248.291 

10 Kortfristet del af langfristet gæld 38.514 38.660 
  Indenlandske kreditorer 341.522 384.476 

11 Gæld ejere og tilknyttede selskaber 248.060 129.521 
  Skyldig rejsehjemmel 91.209 99.604 
  Skyldige feriepenge, Lønmodtagernes Feriefond 0 7.519 
  Skyldige feriepenge 29.857 23.210 
  Skyldige omkostninger 33.444 189.919 

  Kortfristet gæld 782.606 872.909 

  Passiver i alt 1.590.727 1.638.187 

        
12 Garantiforpligtelse     
13 Eventualforpligtelser og -rettigheder     
14 Finansiel sikring     
15 Modtagne garantier     
16 Leje/operationelle leasingaftaler     
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Noter 
Note 1 Indregning af indtægter 
Indregning af indtægter sker i henhold til anvendt regnskabspraksis. Indregningen er behæftet med 
skøn, idet administrationen ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget for de løbende foreløbige afreg-
nede indtægter, og idet der er en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggelsen af endelige fordelingsregn-
skaber mv., som kan medføre ændringer i tidligere indregnede indtægter. 
 
Indtægter fra passageromsætningen i Hovedstadsområdet er opgjort på baggrund af endelige forde-
lingsregnskaber frem til og med 2015 samt de seneste foreløbige opgørelser vedr. indtægtsdeling af 
årene 2016-2019. 
 
Indtægter fra passageromsætning i Vest- og Sydsjælland (Bus- & Togsamarbejdet) er opgjort på bag-
grund af endelige regnskaber frem til og med 2017. Den samlede indtægt er opgjort i overensstem-
melse med de seneste kendte foreløbige opgørelser for 2018 og 2019. 
 
I 2018 og 2019 gælder en midlertidig løsning på uhensigtsmæssigheder knyttet til indtægtsdelingsmo-
dellen i hovedstadsområdet, den såkaldte dobbeltfaktormodel, jf. bekendtgørelse 456 af 10. maj 2018 
om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet, hvorefter Movia kompenseres for størstedelen af 
det utilsigtede indtægtstab via en nulpunktsforskydning. Transport-og Boligministeriet har i 2020 
midlertidigt forlænget denne midlertidige løsning via bekendtgørelse 1369 af 11/12/2019. Movia for-
venter i overensstemmelse med ministeriets tidligere udmeldinger, at der snarest sikres en langtids-
holdbar løsning på indtægtsdelingsmodellens uhensigtsmæssigheder, og at det indtægtstab på 10 
mio. kr. (2007-priser), som Movia i dag må tåle, udgår.  
 
Movia påbegyndte i andet halvår 2018 oversendelse af fordringer for perioden mellem 2015 – 2018 til 
inddrivelse hos Gældsstyrelsen. I 2019 har der været stabil oversendelse af fordringer til inddrivelse 
hos Gældsstyrelsen. Når fordringen er sendt fra Movia til Gældsstyrelsen, skal fordringen efter reg-
lerne i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen m.v. afskrives. Afskrivningen af en 
fordring påvirker det samlede indtægtsniveau i årsregnskabet, idet afskrivningen modregnes i indtæg-
terne. Der blev i regnskab 2018 lavet en indtægtshensættelse på 27,6 mio. kr. for perioden 2. halvår 
2015 til 2018. Der er i 2019 modtaget 15,1 mio. kr. fra Gældsstyrelsen, som er udlignet mod indtægts-
hensættelsen fra 2018 på 27,6 mio. kr., hvorved der udestår udligning af 12,5 mio. kr. I regnskab 2019 
indgår et forventet tilbagebetalingsbeløb fra Gældsstyrelsen på 50 pct. af dette beløb svarende til 6,2 
mio. kr. Samlet set påvirker afskrivningerne, indtægtshensættelsen og tilbagebetalingen fra Gældsty-
relsen regnskabet med 32,4 mio. kr. Indtægter fra udskrevne kontrolafgifter er i regnskab 2019 på 41,7 
mio. kr., så de samlede indtægter fra kontrolafgifter i 2019 bliver på 9,3 mio. kr. 
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Note 2 Anlægsoversigt 2019 (1.000 kr.) 

  
Grunde Bygninger 

 
Lejede 
lokaler 

Tekniske 
anlæg 

Immat. 
anlægs- 

aktiver 

Anlæg 
u. ud- 

førelse I alt 

Kostpris 1. januar 19.408 48.037 15.485 349.491 77.436 1.356 511.213 
Tilgang i året 0 0 821 1.711 4.516 0 7.048 
Afgang i året 0 0 0 0 -3.584 -1.356 -4.940 
Overførsler 0 0 0 0 1.356 0 1.356 

Kostpris  
31. december 19.408 48.037 16.306 351.201 79.725 0 514.677 

Akkumulerede Ned- 
og afskrivninger 
1. januar 0 14.941 7.614 172.692 73.383 0 268.631 
Årets afskrivninger 0 967 933 22.402 4.013 0 28.314 

Af- og nedskrivninger 
afhændede aktiver 0 0 0 0 -2.923 0 -2.923 

Ned- og afskrivninger  
31. december 0 15.908 8.547 195.094 74.473 0 294.021 

Regnskabsmæssig- 
værdi 31. december 19.408 32.129 7.759 156.107 5.252 0 220.656 

 
 
Note 3 Aktier og kapitalandele i tilknyttede selskaber 2019 (1.000 kr.) 
  Ejerandel 1. januar Ændringer 31. december 

  Pct.       
Rejsekort & Rejseplan A/S (tidl. Rejsekort A/S) 28,9 71.847 1.156 73.003 
Rejseplanen A/S 0,0 1.708 -1.708 0 
Lokaltog A/S 75,7 537.619 1.482 539.101 
DOT I/S 33,3 300 0 300 

I alt   611.473 930 612.404 

 
I 2019 er Rejsekort A/S og Rejseplan A/S fusioneret med Rejsekort A/S som det fortsættende selskab 
under navnet Rejsekort & Rejseplan A/S. Movia har inden fusionen indskudt yderligere 1,2 mio. kr. i 
aktiekapital i Rejseplanen A/S.  
 
Værdien af Movias kapitalandele i selskaberne Lokaltog A/S, DOT I/S og Rejsekort & Rejseplan A/S er 
øget med 0,9 mio. kr. som følge af årets resultat 2018 i selskaberne og kontant indskud forud for fusi-
onen i 2019 af selskaberne Rejsekort A/S & Rejseplanen A/S. Ejerandelene er opgjort pr. 31. december 
2019.

Movia er udover selskaberne nævnt i note 3 også engageret i foreningen FlexDanmark, hvor Movias 
finansieringsandel pr. 31. december 2019 var på 32%. 
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Note 4 Ansvarlig lånekapital – Rejsekort & Rejseplan A/S 2019 (1.000 kr.) 
  1. januar  Ændringer Afdrag 31. december 

Rejsekort & Rejseplan A/S 115.096 1.213 -12.164 104.145 

I alt 115.096 1.213 -12.164 104.145 

 
Movia har i perioden 2005 til 2009 indskudt ansvarlig lånekapital i selskabet Rejsekort A/S & Rejse-
plan A/S (tidligere Rejsekort A/S).  
 
I 2019 er der tilskrevet 1,2 mio. kr. i renteindtægter på Movias andel af den ansvarlige lånekapital hos 
Rejsekort & Rejseplan A/S. Movia har modtaget afdrag på 12,2 mio. kr. Ultimo 2019 er Movias andel af 
den ansvarlige lånekapital hos Rejsekort & Rejseplan A/S på 104,1 mio. kr. 
 
Note 5 Andre tilgodehavender 
Andre tilgodehavender er i 2019 faldet med 9 mio. kr.  Faldet skyldes primært at omsætningen på 
salgskanalerne; webshop og Movias betjente salgssteder er faldet i 2019 grundet udfasningen pap-
periodekortet.  
 
De samlede afskrivninger på debitorer er i regnskab 2019 på 33,7 mio. kr., hvor størstedelen af afskriv-
ningerne kan henføres til afskrivninger af kontrolafgifter. Kontrolafgifter afskrives fuldt ud ved over-
dragelsen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen og indtægtsføres i takt med, at Gældsstyrelsen inddriver 
de skyldige beløb, jf. dog note 1. Der har i regnskabsåret kun været afskrivning på debitorer på sager 
under 20.000 kr. De øvrige afskrivninger kan henføres til rejsehjemmels-debitorer.  
 
 
Note 6 Tilgodehavender vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 2019 
(1.000 kr.) 
  1. januar Ændringer 31. december 

Kommuner 102.776 20.871 123.647 
Regioner 31.495 9.062 40.556 
Tilknyttede selskaber 2.880 8.088 10.968 

I alt 137.151 38.021 175.171 

 
Stigningen i 2019 på 38 mio. kr. skyldes et højere tilgodehavende efterreguleringsbeløb hos kommuner 
og regioner. 
 
Movias tilgodehavender hos tilknyttede selskaber er i 2019 steget med 8,1 mio. kr., hvilket primært 
skyldes et tilgodehavende hos Rejsekort & Rejseplan A/S. 
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Note 7 Likvide aktiver (1.000 kr.) 
  R2018 R2019 

Likvide beholdning 1. januar 
            

413.105  128.511 
Tilgang af likvide aktiver:     
+/- Årets resultat 0 0 
+/- Lånoptagelse 0 0 
+/- Øvrige finansforskydninger -215.439 126.411 

Anvendelse af likvide midler     
Afdrag på lån -69.155 -38.514 

Likvide midler 31. december 128.511 216.408 

 
 

 
Den likvide beholdning er steget fra 129 mio. kr. primo året til 216 mio.kr. ultimo året. Den væsentlig-
ste årsag til stigningen i likviditeten er forskydninger i omsætningen. Fra juni måned har Movia stået 
for omsætningen på DOTs app, som tidligere blev håndteret af DSB. Den løbende afregning mellem 
selskaberne er så vidt muligt løbende korrigeret, men det har givet forskydninger i den samlede afreg-
ning af omsætningen mellem selskaberne. Forskydningen i omsætningen udjævnes i januar 2020. For-
skydningen påvirker ikke Movias indtægter.  
 
Note 8 Udvikling i egenkapitalen i 2019 (1.000 kr.) 

1. januar -118.048 

Årets resultat 0 
Afskrivninger af anlægsaktiver -28.314 
Til- og afgang af anlægsaktiver 6.388 
Opskrivning/nedskrivning af aktiver -10.127 
Afdrag lån 38.514 
Regulering af hensættelser -486.977 

31. december -598.564 

Figur 3 Udvikling i likviditet 2019 (mio. kr.) 
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Egenkapitalen er i 2019 faldet fra -118,0 mio. kr. 1. januar til -598,6 mio. kr. 31. december, hvilket er et 
fald på 480,5 mio. kr.  
 
Den væsentligste årsag til Movias negative egenkapital er pensionsforpligtelsen i forhold til tjeneste-
mænd. Pensionsforpligtelsen genberegnes efter reglerne minimum hvert 5. år og er blevet genbereg-
net i 2019, hvilket har betydet en stigning på 478 mio. kr. (fra 635,7 mio. kr. til 1.113,4 mio. kr.) på pen-
sionsforpligtelsen i 2019, jf. note 9. I takt med at pensionerne udbetales, vil udgiften via Movias resul-
tatopgørelse blive finansieret af kommuner og regioner. Der ansættes ikke længere tjenestemænd i 
Movia. Pensionsforpligtelsen vil derfor med tiden falde.   
 
Egenkapitalen er i 2019 yderligere påvirket af afskrivninger for -25,4 mio. kr. samt til- og afgange af 
anlægsaktiver for 3,5 mio. kr. som følge af ændringer i anlægsaktiverne i 2019.  
 
Der er sket en nedskrivning af aktiverne på 10,1 mio. kr. som følge af modtagne afdrag og tilskrevne 
renter på den ansvarlige lånekapital hos Rejsekort & Rejseplan A/S og reguleringer i aktie- og kapital-
andele hos tilknyttede selskaber. 
 
Movia har i 2019 afdraget 38,5 mio. kr. på lån optaget hos Kommunekredit. 
 
Note 9 Pensionsforpligtelser 
Movias pensionsforpligtelse til tjenestemænd er aktuarberegnet pr. 31. december 2019 til 1.113 mio. 
kr. i henhold til budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner. Det er en stigning på 478 mio. 
kr. i forhold til den beregnede pensionsforpligtelse fra 2015. Siden seneste aktuarberegning er vejled-
ningen for beregning opdateret af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2017. Der er bl.a. sket en mar-
kant ændring i de bagvedliggende forudsætninger, idet den hidtidige aktuarberegning var baseret på 
en forudsætning om en lønstigningstakst på 2 pct. og en tilbagediskonteringsrente på 4 pct., mens de 
nye retningslinjer antager 2 pct. lønstigning med en tilbagediskonteringsrente tæt på 0 pct.  
 
Pensionsforpligtelsen bliver genberegnet minimum hvert 5. år.  
 
Note 10 Langfristet gæld 2019 (1.000 kr.) 
  Hovedstol 1. januar 31. december Udløbsdato Sikring 

Rejsekortlån - variabelt 180.000 105.000 94.500 28-12-2028 Rente-Swap 
Rejsekortlån - variabelt 70.000 25.455 19.091 21-12-2022 Rente-Swap 
Rejsekortlån - variabelt 58.000 38.512 35.283 03-10-2028 Rente-Swap 
Rejsekortlån - variabelt 120.000 82.759 74.483 24-10-2028 Rente-Swap 
Rejsekortlån - variabelt 123.000 71.474 61.329 18-12-2028 - 

I alt 681.000 323.200 284.686     

 
Alle Movias lån er optaget hos Kommunekredit. 
 
Gæld til Kommunekredit udgør 284,7 mio. kr. Heraf forfalder 38,7 mio. kr. til betaling i 2020. 
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Note 11 Gæld vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 2019 (1.000 kr.) 
  1. januar Ændringer 31. december 

Kommuner 100.323 -58.737 41.586 
Regioner 111.257 -71.366 39.891 
Tilknyttede selskaber 36.480 11.565 48.044 

I alt 248.060 -118.539 129.521 

 
Gælden til ejere og tilknyttede selskaber er faldet med 119 mio. kr. fra 1. januar til 31. december 2019. 
Faldet kan primært henføres til udbetalingen af efterreguleringen fra 2017 i januar 2019, hvor Movia 
havde en skyldig efterregulering til kommuner og regioner på 128,9 mio. kr.  
 
Note 12 Garantiforpligtelser (1.000 kr.)  
  Restbeløb  Udløb Vedrørende 

Handelsbanken 328.809 02-01-2034 Lån optaget til køb af nye tog, Lokaltog A/S 
Handelsbanken 45.545 30-09-2036 Lån optaget til nyt værksted, Lokaltog A/S 

I alt 374.354     

 
Note 13 Eventualforpligtelser og –rettigheder 

• Driften af variabel flexkørsel er organiseret i foreningen Flexdanmark, som Movia er medlem af. 
Movia har over for foreningen garanteret en andel af feriepengeforpligtelsen svarende til Movias 
andel af den samlede kørsel. Pr. 31. december 2019 udgjorde Movias andel af feriepengeforpligtel-
sen 2,3 mio. kr. 

• Der er ved årets udgang nogle konkrete, afgrænsede uenigheder mellem Movia og busoperatører 
vedrørende forhold knyttet til bestræbelserne på at opnå fleksibilitet og effektivitet i henhold til 
Movias buskontrakter. Beløb knyttet til tvistspørgsmål er behæftet med stor usikkerhed, og admi-
nistrationen vurderer, at procesrisikoen er lav. 

 
Note 14 Finansiel sikring (1.000 kr.) 

  
 Hoved-

stol  
 Restgæld 

31. december  Rente 
 Markedsværdi 

31. december  
Handels-

dato Udløbsdato 

Rejsekortlån - variabelt 180.000 94.500 1,5% -6.921 10-12-2012 28-12-2028 
Rejsekortlån - variabelt 70.000 19.091 3,4% -1.168 22-12-2009 19-12-2022 
Rejsekortlån - variabelt 58.000 35.283 3,5% -6.362 05-07-2011 03-10-2028 
Rejsekortlån - variabelt 120.000 74.483 1,6% -5.865 18-06-2014 24-10-2028 

Total 428.000 223.356   -20.315     

 
Movia har indgået ovenstående aftale om renteswap med det formål at omlægge variable rentebeta-
linger på lån hos Kommunekredit til en fast rente. Renteswaps reducerer dermed Movias risiko for ud-
giftsstigning ved stigende renteniveau. 
 
Markedsværdi pr 31. december 2019 af ovenstående renteswaps er negativ med 20 mio. kr. Beløbet er 
i overensstemmelse med gældende regnskabsregler ikke indregnet i årsregnskabet. 
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Note 15 Modtagne garantier (1.000 kr.) 

  1. januar 31. december 

Kortsalg 3.018 2.163 
Kontrakter 140.800 136.600 
Flextrafik 24.917 21.944 

I alt 168.735 160.707 

 
Garantier er i al væsentlighed de garantier, som Movias leverandører har stillet i henhold til indgåede 
kontrakter. 
 
Note 16 Leje- og leasingaftaler 
Movias leje/leasingforpligtelse udgjorde 57,4 mio. kr. ultimo 2019 (2018: 67,1 mio. kr.), der primært er 
relateret til lokaleleje til 2025 og biler. De årlige omkostninger udgør 15,8 mio. kr. (2018: 14,8 mio. kr.). 
 
Movia vil i 2020 indgå en finansiel leasingaftale vedrørende el-ladestandere til drift af el-busser. Pr. 
31. december 2019 udgjorde saldoen på den kommende leasingaftale 3,7 mio. kr. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsregnskabet for 2019 aflægges i henhold til 
gældende lovgivning og efter ”Bekendtgørelse 
om kommuners budget og regnskabsvæsen, re-
vision m.v.”  tilpasset Movias særlige forhold. 
Principper for indregning og måling er uæn-
drede. 
 
Årsregnskabet indeholder en afrapportering af 
selskabets resultat og præsentation af selska-
bets væsentlige faglige resultater og aktivitets-
niveau. 
 
Årsregnskabet er grundlæggende opbygget  
således: 
 
+ Driftens tilskudsbehov 

- Tilskud faktureret 

+/- Efterregulering fra/til kommuner/regioner 
= Resultat 

 
Driftens tilskudsbehov finansieres med løbende 
forbrugs- og a conto indbetalinger fra kommu-
ner/regioner. Difference mellem realiseret til-
skudsbehov og forbrugs- og a conto betalinger 
udgør den efterregulering, som endeligt afreg-
nes over for kommuner og regioner i januar året 
efter regnskabsaflæggelsen. 
 
Der udarbejdes ikke koncernregnskab for Mo-
via. 
 
Indregning af indtægter og udgifter  
Indtægter for transport med busser og tog be-
regnes i hovedsagen som Movias andel af det 
samlede transportarbejde med bus, tog og me-
tro multipliceret med den samlede billetom-
sætning for DSB, Metroselskabet og Movia. Ind-
tægtsdelingen foretages årligt og baseres bl.a. 
på omsætningen af rejsehjemmel for pågæl-
dende år. Lovgivning indebærer, at parterne an-
vender forskellige indtægtsfordelingsmodeller 
for rejser internt i hovedstadsområdet hen-
holdsvis udenfor indeholdende forskellige data-

kilder. Det overordnede fordelingsprincip, nem-
lig andel af transportarbejde, er dog det 
samme. Indtægter genereret ved brug af rejse-
kort (ePung) fordeles landsdækkende, ligesom 
omsætningen genereres landsdækkende ved 
kundernes optankninger og køb af rejsekort. 
 
Forudbetalinger for rejser foretaget ved brug af 
rejsekort (ePung) og forudbetalinger på rejse-
kort fastprisprodukter indregnes i indtægterne i 
det år, de indbetales. Gældsposten ”skyldig rej-
sehjemmel” opgøres under kortfristet gæld, og 
reguleringer heri føres over egenkapitalen. 
 
Billetindtægter og driftsudgifter indregnes i re-
sultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrø-
rer, forudsat at de er kendte for Movia inden 
udløbet af supplementsperioden.  Herunder 
indregnes også forventede reguleringer. Sup-
plementsperioden følger ”Bekendtgørelse om 
kommuners budget og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v.”.  
     
Efterregulering af den modtagne forbrugsbeta-
ling og a conto tilskud indregnes i resultatopgø-
relsen i det regnskabsår, den vedrører. 
 
Afdrag på rejsekort-lån udgiftsføres under fæl-
lesudgifter. Renteudgifter på rejsekort-lån blev 
aktiveret i anlægsperioden frem til 30. juni 
2012. De aktiverede renteudgifter udgiftsføres i 
takt med ydelserne på lånene.  
 
Ydelser fra Rejsekort & Rejseplan A/S på an-
svarlig lånekapital - udlånt fra Movia til Rejse-
kort & Rejseplan A/S -indtægtsføres under fæl-
lesudgifter. 
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Aktiver 
 
Anlægsaktiver 
Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forven-
tes anvendt i mere end et regnskabsår, når ak-
tivets værdi kan måles pålideligt, samt når akti-
vets værdi udgør mere end 100.000 kr.  
 
Forbedring af et aktivs egenskaber eller forlæn-
gelse af et aktivs brugstid aktiveres sammen 
med det pågældende aktiv og afskrives over 
den nye brugstid. Udgifter til mindre reparatio-
ner og lignende, som ikke har en væsentlig ind-
flydelse på aktivets brugstid eller egenskaber i 
øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de 
afholdes.  
 
Finansielt leasede aktiver indregnes og måles 
på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af  
Movia. For finansielle leasingkontrakter opgø-
res kostprisen til laveste værdi af dagsværdien 
af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige 
leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien 
anvendes leasingaftalens interne rentefod som 
diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for 
denne.  
 
Der optages grupperede aktiver i balancen i det 
omfang, grupperingen overstiger minimumsbe-
løbet for aktivering. 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Væsentlige udviklingsprojekter aktiveres til an-
skaffelsespris. Interne udviklingsprojekter ud-
giftsføres i takt med projektets færdiggørelse. 
 
Patenter værdiansættes ikke. 
 
Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende vur-
dering af aktivernes forventede brugstider: 
 

Udviklingsprojekter 3 - 10 år 

 

Grunde og bygninger 
Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 
1999 værdiansættes til den offentlige ejen-
domsvurdering pr. 1. januar 2004, mens grunde 
og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 op-
tages til kostpris. Kostprisen omfatter anskaf-
felsesprisen samt omkostninger direkte tilknyt-
tet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor ak-
tivet er klar til brug.  
 
Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende vur-
dering af aktivernes forventede brugstider: 
 

Grunde Afskrives ikke 

Bygninger 15 - 50 år 

Indretning af lejede lokaler 10 år 

 
 
Materielle anlægsaktiver  
Materielle anlægsaktiver optages til kostpris 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger. 
 
Materielle anlægsaktiver under opførelse opta-
ges til de samlede afholdte omkostninger på 
balancetidspunktet.  
 
For egen fremstillede aktiver omfatter kostpri-
sen direkte udgifter til materialer, komponenter 
og underleverandører.  
 
For rejsekortsystemet omfatter afholdte an-
lægsomkostninger også renter på lånefinansie-
ringen, indtil anlægget blev taget i brug. Deref-
ter er rentetilskrivningen på lån udgiftsført. Rej-
sekortsystemet forventes at have en brugstid 
på 15 år. Afdragsprofilen på lånefinansieringen 
er tilrettelagt på samme måde. 
 
Rejsekortanlæg afskrives over perioden 2012 – 
2027. Der foretages lineære afskrivninger i an-
læggets brugstid baseret på den forventede 
restlevetid. 
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Eftersom hovedaktivitetens brugstid er fastsat 
til 2027, vurderes det som mest retvisende, at 
eksempelvis en tilgang i f.eks. 2018 afskrives 
over hovedaktivitetens resterende brugstid, 
dvs. 9 år. 
 
Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende vur-
dering af aktivernes forventede brugstider: 
 

Tekniske anlæg og biler 3 - 10 år 

Rejsekort Over perioden  
2012 – 2027 

 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materi-
elle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgsprisen med fradrag for salgsomkost-
ninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg-
nes under fællesudgifter. 
 
Anlæg under udførelse 
Anlæg under udførelse er aktiver, som er under 
opførelse eller konstruktion ved årets slutning. 
Udgifter afholdt på materielle anlægsaktiver 
under udførelse indregnes i takt med, at udgif-
ten afholdes, og når de kan afgrænses og opgø-
res pålideligt. Ved opførelse af bygninger vil 
indregningen blive foretaget på baggrund af 
kostpris eller færdiggørelsesgrad. 
 
Når anlægsaktivet under udførelse er afsluttet, 
skal anlægget aktiveres og afskrivning påbe-
gyndes.

Anlæg under udførelse afskrives ikke. 
 
Finansielle anlægsaktiver (aktier og kapitalan-
dele samt ansvarlig lånekapital) 
Kapitalandele i selskaber, som Movia har med-
ejerskab til, indgår i balancen med den andel af 
virksomhedernes indre værdi, jf. senest forelig-
gende årsregnskab for selskabet, som svarer til 
Movias ejerandel ultimo indeværende regn-
skabsår. Kapitalindskud i selskaberne, der er 

indskudt efter det seneste foreliggende års-
regnskab for selskabet, indregnes i balancen 
med værdien af kontantindskuddet. 
 
Varebeholdninger og forbrugsmaterialer 
Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter, samt 
varer indkøbt til Movias eget brug, udgiftsføres i 
takt med at udgifterne afholdes.  
 
Grunde og bygninger til videresalg 
Grunde og bygninger til videresalg omfatter ak-
tiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og 
aktivet ikke længere anvendes direkte i ”pro-
duktionen”. Der foretages ikke afskrivninger på 
bygninger til videresalg. 
 
Grunde og bygninger til videresalg optages til 
den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004, så-
fremt anlægget er købt før 1. januar 1999. An-
læg købt efter denne dato optages til anskaffel-
sessum tillagt forbedringer og fradrag for tidli-
gere afskrivninger.  
 
Forefindes ingen offentlig vurdering, optages 
aktiverne til valuar vurdering. Vurderingen fore-
tages af eksterne valuarer. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender værdiansættes til nominel 
værdi. Der foretages nedskrivning til imødegå-
else af forventet tab, såfremt det vurderes, at 
der er risiko for, at tilgodehavendet ikke kan be-
tales. I regnskabet vil det fremgå, hvor meget 
der er udgiftsført som konstaterede tab, samt 
hvor meget, der er hensat til tab.  
 
Eventuelle væsentlige tabsrisici, der ikke kan 
opgøres, omtales under eventualforpligtelser. 
 
Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 
1 år, indregnes som langfristede tilgodehaven-
der. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
omsætningsaktiver, omfatter omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
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Passiver 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser medtages til den forven-
tede økonomiske forpligtelse. 
 
Andre hensatte forpligtelser 
Omkostninger til miljøforpligtelser og garanti-
forpligtelser indregnes alene, når Movia som 
følge af en tidligere begivenhed har en retlig el-
ler faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at 
indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug 
af Movias økonomiske ressourcer. 
 
Pensionsforpligtelser 
Et begrænset antal af Movias medarbejdere er 
tjenestemandsansatte. Movia har endvidere 
indgået pensionsaftaler med visse personale-
grupper. Kapitalværdien af pensionsforpligtel-
sen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forud-
sætninger fra Social- og Indenrigsministeriet. 
Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæs-
sig beregning af pensionsforpligtelsen vedrø-
rende tjenestemænd. 
 
Anlægspulje 
Som gæld på balancen kan optages forudbeta-
linger fra kommuner/regioner til senere afhol-
delse af anlægsudgifter samt beløb, som besty-
relsen måtte beslutte at hensætte til senere af-
holdelse af anlægsudgifter. Ved afholdelse af 
anlægsudgifter nedskrives gælden i balancen. 
 

Omstillingspulje 
Som gæld på balancen kan optages dispone-
rede uforbrugte midler fra omstillingspuljen. 
Der kan optages gæld i 2017-2024. 2024 er sid-
ste år med omstillingspulje.  
 
Leasinggæld 
Finansielt leasede aktiver indregnes i anlægs-
kartoteket og afskrives. Den kapitaliserede lea-
singforpligtelse indgår under finansielle forplig-
telser. 
 
Kortfristede gældsforpligtelser 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under 
forpligtelser omfatter modtagne betalinger ved-
rørende indtægter i de efterfølgende år.

Forudbetalinger for rejser på rejsekort indreg-
nes i indtægterne i det år, de indbetales. 
Gældsposten ”skyldig rejsehjemmel” opgøres 
under kortfristet gæld, og reguleringer heri fø-
res over egenkapitalen. 
 
Skyldige omkostninger tager udgangspunkt i 
transaktionsprincippet og omfatter leverede 
varer eller ydelser, hvor faktura først fremkom-
mer til registrering efter regnskabsårets afslut-
ning, eller betaling først sker efter regnskabs-
årets afstemning. 
 
Feriepengeforpligtelsen vedrørende tjeneste-
mandsansatte, medarbejdere ansat på tjene-
stemandslignende vilkår og funktionæransatte 
beregnes af den ferieberettigede løn. 
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Ledelseserklæring 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2019 for Trafikselskabet Movia.  
 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i ”Bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v.”. 

  
Det er endvidere vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og udviklingen i Movias aktiviteter og økonomiske forhold.  
 
 
København, 25. februar 2020 
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Dorthe Nøhr Pedersen 

Administrerende direktør 
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Formand Næstformand    

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Henrik Hvidesten Peter Jacobsen Andreas Keil  

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Benedikte Kiær Christoffer Buster Reinhardt Mikael Smed 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia 
 
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Trafikselskabet Movia for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2019, side 24-41, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis med 
følgende nøgletal: 

• Samlet tilskudsbehov før efterregulering på 2.975,8 mio. kr. 

• Aktiver i alt på 1.638,2 mio. kr. 

• Egenkapital i alt -598,6 mio. kr. 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.  

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen. 

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udfø-
res på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standar-
der og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 
Vi er uafhængige af Trafikselskabet Movia i overensstemmelse med internationale etiske regler for re-
visorer (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. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Valg af revisor 
Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Trafikselskabet Movia ved etableringen pr. 1. 
januar 2007 for regnskabsåret 2007 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 13 år 
frem til og med regnskabsåret 2019. Vi blev senest valgt efter en udbudsprocedure i 2018, hvor vi fik 
revisionsaftalen forlænget for en 4 årig-periode til og med regnskabsåret 2021. 

Centrale forhold ved revisionen  
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev behandlet som led i vores 
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke no-
gen særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvor-
dan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng. 
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Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnska-
bet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet 
udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisions-
handlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion 
om årsregnskabet som helhed. 

Indregning af indtægter  
Indtægter fra salg af rejsehjemmel er en betydelig regnskabspost, der sammensættes af flere ind-
tægtskilder, herunder eget salg og indtægter fra andre parter i bl.a. takstsamarbejder på tværs af 
Sjælland. Indregning af indtægter er nærmere beskrevet i årsregnskabets note 1. Indregningen af ind-
tægter fra andre parter er behæftet med skøn, idet ledelsen ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget 
for de løbende foreløbigt afregnede indtægter og idet der er en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggel-
sen af endelige fordelingsregnskaber m.v., som kan medføre ændringer i tidligere indregnede indtæg-
ter. 

Som følge heraf anser vi indregning af indtægter som et centralt forhold i revisionen.  

Ved revisionen foretager vi gennemgang af forretningsgange for Trafikselskabet Movias indregning af 
indtægter fra salg af rejsehjemmel og gennemgår grundlaget for indregning af indtægter fra eksterne 
kilder, herunder gennemgår vi efterfølgende indbetalinger og efterprøver grundlag for skøn i efterføl-
gende perioder. Vi gennemgår endvidere reguleringer af tidligere indregnede indtægter, herunder 
grundlag i form af endelige fordelingsregnskaber m.v., når disse foreligger. Vi drøfter endvidere even-
tuelle usikkerheder i skønnede poster med ledelsen. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Trafikselskabet Movia har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- 
og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af bestyrelsen godkendte årsbudget for 2019 som 
sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revi-
sion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Trafikselskabet Movias evne 
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere Trafikselskabet Movia, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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 revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommuners sty-
relse altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
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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 årsregnskabet.  

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om 
kommuners styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisi-
onen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 hø-
jere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-
trol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af Trafikselskabet Movias 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.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Trafiksel-
skabet Movias 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 årsregnskabet 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 revisionspåtegning. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Trafikselskabet Movia ikke længere kan fort-
sætte driften.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 12-22.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetning og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vo-
res viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelses-
beretningen, skal vi rapportere om dette forhold.  

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den for-
bindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivi-
tet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig re-
vision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

København, den 25. februar 2020 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 
 
 
 
 
Jens Thordahl Nøhr 
statsaut. revisor 
mne32212 
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Fordelingsregnskab 2019 
I 2019 udgør tilskudsbehovet 2.976 mio. kr. Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Movias tilskudsbehov 
dækkes af tilskud fra kommuner og regioner. Kommuner og regioner har i 2019 indbetalt 2.958 mio. kr. 
i tilskud. Der bliver opkrævet 18 mio. kr. i efterregulering for årsregnskab 2019 til kommuner og regio-
ner. Heraf betales 17 mio. kr. tilbage til 19 kommuner, mens 26 kommuner og 2 regioner skal betale 35 
mio. kr. til Movia. Efterreguleringen vil blive afregnet i januar 2021. 
 

Regionalt tilskud og efterregulering 
Regionernes tilskud er i de to nedenstående tabeller fordelt på relevante kategorier for regionerne. 
 
Region Hovedstaden skal efterbetale 2,2 mio.kr. til Movia i januar 2021. 
 

Tabel 9 Region Hovedstaden (1.000 kr.) 

  R2018 R2019 Faktureret 
Efter- 

regulering 

Bus 211.478 220.231 -210.059 -10.173 
Flexpatient 28.438 28.099 -28.199 101 
Lokalbane 121.827 162.341 -162.401 61 
Fællesudgifter ekskl. flextrafik 154.442 153.408 -161.186 7.778 
Tilskud i alt 516.185 564.078 -561.845 -2.233 

Anm.: Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra Movia. Mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia. 

 
Region Sjælland skal efterbetale 9,5 mio.kr. til Movia i januar 2021. 
 

Tabel 10 Region Sjælland (1.000 kr.) 

  R2018 R2019 Faktureret 
Efter- 

regulering 
Bus 141.821 148.266 -136.855 -11.410 
Flexpatient 140.485 142.229 -142.618 389 
Lokalbane 201.340 202.720 -202.639 -81 
Fællesudgifter ekskl. flextrafik 28.000 27.499 -29.071 1.572 
Tilskud i alt 511.647 520.713 -511.183 -9.530 

Anm.: Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra Movia. Mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia. 
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Kommunalt tilskud og efterregulering 
Tabel 11 Kommunalt tilskud og efterregulering (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles   
  Bus handicap tur Kommune rute udgifter Total 
København 
Regnskab 2018 282.880 23.802 0 10.988 16.776 56.029 390.475 
Regnskab 2019 285.471 26.181 0 11.473 17.179 54.457 394.762 
Faktureret 2019 -292.045 -26.132 0 -11.513 -17.160 -56.339 -403.189 

Efterregulering 2019 6.573 -49 -0 40 -19 1.882 8.428 

Frederiksberg 
Regnskab 2018 39.131 5.665 1 1 2.785 8.321 55.904 
Regnskab 2019 42.755 6.350 0 1 2.698 8.356 60.160 
Faktureret 2019 -45.808 -6.357 0 -1 -2.696 -8.755 -63.618 

Efterregulering 2019 3.053 7 0 0 -2 400 3.458 

Albertslund 
Regnskab 2018 10.066 1.305 0 3.287 4.863 1.416 20.937 
Regnskab 2019 10.217 1.463 0 3.878 5.341 1.414 22.313 
Faktureret 2019 -9.616 -1.464 0 -3.888 -5.334 -1.510 -21.812 

Efterregulering 2019 -601 1 0 10 -7 96 -501 

Ballerup 
Regnskab 2018 22.284 3.461 732 1.131 11.492 2.382 41.482 
Regnskab 2019 22.146 3.941 765 1.383 11.280 2.375 41.891 
Faktureret 2019 -22.099 -3.949 -792 -1.387 -11.268 -2.505 -42.000 

Efterregulering 2019 -47 8 27 4 -13 129 108 

Brøndby 
Regnskab 2018 13.539 1.977 705 829 6.856 1.724 25.631 
Regnskab 2019 13.993 2.285 900 1.010 7.977 1.749 27.914 
Faktureret 2019 -14.273 -2.277 -900 -1.013 -7.967 -1.850 -28.279 

Efterregulering 2019 280 -9 0 3 -10 101 365 

Dragør 
Regnskab 2018 4.761 681 23 9 990 626 7.090 
Regnskab 2019 5.506 807 27 14 800 682 7.835 
Faktureret 2019 -5.155 -812 -27 -14 -800 -734 -7.541 

Efterregulering 2019 -351 6 0 0 -1 52 -294 

Gentofte 
Regnskab 2018 33.160 4.404 0 18 4.323 4.239 46.143 
Regnskab 2019 33.939 4.807 0 35 5.116 4.326 48.222 
Faktureret 2019 -33.878 -4.817 0 -35 -5.111 -4.676 -48.518 

Efterregulering 2019 -60 10 0 0 -4 350 295
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Tabel 11 Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles 

Bus handicap tur Kommune rute udgifter Total 
Gladsaxe 
Regnskab 2018 28.569 3.329 1.403 57 9.259 3.696 46.313 
Regnskab 2019 29.213 3.679 1.704 48 8.988 3.848 47.480 
Faktureret 2019 -29.234 -3.674 -1.747 -49 -8.979 -4.169 -47.852 

Efterregulering 2019 21 -4 43 0 -9 320 371 

Glostrup 
Regnskab 2018 11.087 894 0 1.347 4.302 1.619 19.249 
Regnskab 2019 11.514 905 0 1.368 4.957 1.637 20.382 
Faktureret 2019 -11.451 -934 0 -1.373 -4.951 -1.726 -20.434 

Efterregulering 2019 -63 28 0 5 -6 89 53 

Herlev 
Regnskab 2018 13.892 1.575 0 14 3.746 2.181 21.407 
Regnskab 2019 14.093 1.874 0 22 3.851 2.157 21.997 
Faktureret 2019 -13.238 -1.889 0 -22 -3.847 -2.262 -21.257 

Efterregulering 2019 -855 15 0 0 -4 105 -739 

Hvidovre 
Regnskab 2018 20.898 3.143 0 1.049 8.344 3.278 36.712 
Regnskab 2019 21.527 3.346 0 1.439 9.268 3.209 38.788 
Faktureret 2019 -21.664 -3.352 0 -1.445 -9.257 -3.404 -39.121 

Efterregulering 2019 137 6 0 6 -12 195 333 

Høje-Taastrup 
Regnskab 2018 18.683 2.746 625 49 5.410 2.209 29.722 
Regnskab 2019 20.804 3.186 821 69 5.279 2.252 32.411 
Faktureret 2019 -18.465 -3.198 -863 -69 -5.275 -2.358 -30.228 

Efterregulering 2019 -2.338 11 42 0 -4 106 -2.183 

Ishøj 
Regnskab 2018 4.350 1.259 37 22 3.348 415 9.431 
Regnskab 2019 4.630 1.355 142 40 3.941 423 10.531 
Faktureret 2019 -4.580 -1.374 -150 -40 -3.938 -442 -10.524 

Efterregulering 2019 -49 19 7 0 -3 19 -8 

Egedal 
Regnskab 2018 16.905 1.211 834 21 12.838 1.692 33.501 
Regnskab 2019 17.150 1.576 825 36 14.100 1.716 35.402 
Faktureret 2019 -16.742 -1.596 -858 -36 -14.084 -1.796 -35.112 

Efterregulering 2019 -407 20 33 0 -16 80 -290
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Tabel 11 Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles 

Bus handicap tur Kommune rute udgifter Total 
Lyngby-Taarbæk 
Regnskab 2018 30.306 1.805 719 123 3.403 3.201 39.558 
Regnskab 2019 31.419 2.398 822 133 3.412 3.218 41.402 
Faktureret 2019 -30.216 -2.414 -851 -133 -3.410 -3.420 -40.443 

Efterregulering 2019 -1.203 16 29 0 -3 201 -959 

Rødovre 
Regnskab 2018 22.543 2.533 0 75 5.702 3.867 34.721 
Regnskab 2019 23.011 2.749 0 66 6.303 3.813 35.942 
Faktureret 2019 -24.317 -2.750 0 -66 -6.297 -4.092 -37.522 

Efterregulering 2019 1.306 0 0 0 -6 279 1.580 

Rudersdal 
Regnskab 2018 34.688 2.286 1.333 59 5.590 3.262 47.218 
Regnskab 2019 34.809 2.606 1.334 63 6.091 3.258 48.161 
Faktureret 2019 -34.833 -2.631 -1.390 -63 -6.085 -3.487 -48.489 

Efterregulering 2019 24 25 56 -0 -5 230 329 

Tårnby 
Regnskab 2018 16.023 2.366 0 56 3.744 2.536 24.724 
Regnskab 2019 16.418 2.536 0 31 4.720 2.570 26.276 
Faktureret 2019 -15.676 -2.551 -0 -31 -4.717 -2.742 -25.717 

Efterregulering 2019 -742 15 0 0 -4 172 -559 

Vallensbæk 
Regnskab 2018 3.838 228 0 10 805 370 5.252 
Regnskab 2019 3.599 412 77 17 1.036 355 5.497 
Faktureret 2019 -3.802 -427 -81 -17 -1.035 -402 -5.764 

Efterregulering 2019 203 14 4 0 -1 47 267 

Furesø 
Regnskab 2018 18.343 2.442 634 41 4.248 1.515 27.223 
Regnskab 2019 18.667 2.723 804 40 4.717 1.518 28.470 
Faktureret 2019 -18.526 -2.745 -833 -40 -4.712 -1.621 -28.478 

Efterregulering 2019 -141 21 29 0 -4 103 9 

Allerød 
Regnskab 2018 16.323 875 324 523 5.649 1.419 25.113 
Regnskab 2019 16.937 959 353 464 6.274 1.464 26.450 
Faktureret 2019 -16.861 -970 -375 -465 -6.268 -1.550 -26.490 

Efterregulering 2019 -75 11 22 2 -5 87 40
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Tabel 11 Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles 

Bus handicap tur Kommune rute udgifter Total 
Fredensborg 
Regnskab 2018 15.257 1.990 1.248 1.350 13.367 1.627 34.839 
Regnskab 2019 15.846 2.372 1.361 1.254 13.881 1.640 36.354 
Faktureret 2019 -15.765 -2.379 -1.416 -1.258 -13.868 -1.757 -36.442 

Efterregulering 2019 -81 6 55 4 -13 117 88 

Frederikssund 
Regnskab 2018 23.835 1.892 1.669 221 15.714 1.906 45.237 
Regnskab 2019 23.133 1.884 1.589 818 16.496 1.799 45.718 
Faktureret 2019 -22.524 -1.910 -1.614 -820 -16.480 -1.920 -45.268 

Efterregulering 2019 -610 27 25 2 -16 122 -450 

Halsnæs 
Regnskab 2018 7.841 1.530 698 504 5.105 604 16.283 
Regnskab 2019 7.990 1.670 607 774 6.250 700 17.990 
Faktureret 2019 -7.872 -1.707 -616 -775 -6.244 -646 -17.861 

Efterregulering 2019 -118 37 10 1 -5 -54 -129 

Gribskov 
Regnskab 2018 19.207 1.948 1.059 5.095 4.998 1.502 33.808 
Regnskab 2019 19.483 2.105 1.090 5.340 5.238 1.463 34.718 
Faktureret 2019 -18.759 -2.141 -1.109 -5.354 -5.234 -1.550 -34.147 

Efterregulering 2019 -725 36 20 15 -4 87 -572 

Helsingør 
Regnskab 2018 33.661 2.384 3.460 190 11.141 3.552 54.388 
Regnskab 2019 35.615 2.749 2.680 72 11.314 3.612 56.042 
Faktureret 2019 -34.771 -2.769 -2.760 -72 -11.305 -3.808 -55.484 

Efterregulering 2019 -844 20 80 0 -10 196 -558 

Hillerød 
Regnskab 2018 28.147 2.037 0 1.995 14.022 3.009 49.210 
Regnskab 2019 29.667 2.050 173 2.962 13.919 3.162 51.934 
Faktureret 2019 -27.276 -2.092 -176 -2.971 -13.905 -3.303 -49.723 

Efterregulering 2019 -2.391 41 3 9 -14 141 -2.211 

Hørsholm 
Regnskab 2018 14.304 1.547 581 140 3.937 1.539 22.049 
Regnskab 2019 13.421 1.540 740 124 4.017 1.373 21.215 
Faktureret 2019 -13.535 -1.546 -762 -124 -4.012 -1.466 -21.446 

Efterregulering 2019 113 6 22 0 -4 93 231
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Tabel 11 Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles 

Bus handicap tur Kommune rute udgifter Total 
Lejre 
Regnskab 2018 19.227 1.335 863 1.481 931 2.234 26.071 
Regnskab 2019 19.320 1.757 1.078 1.381 884 2.208 26.628 
Faktureret 2019 -18.800 -1.778 -1.123 -1.369 -884 -2.336 -26.290 

Efterregulering 2019 -520 21 45 -11 -1 128 -338 

Greve 
Regnskab 2018 13.078 2.365 0 0 1.052 1.426 17.921 
Regnskab 2019 12.766 2.346 0 0 1.512 1.580 18.204 
Faktureret 2019 -12.779 -2.370 -0 0 -1.510 -1.562 -18.221 

Efterregulering 2019 13 24 -0 0 -1 -18 17 

Roskilde 
Regnskab 2018 49.746 4.284 3.074 0 1.071 6.035 64.210 
Regnskab 2019 50.958 4.636 3.877 0 1.256 6.053 66.780 
Faktureret 2019 -46.941 -4.637 -3.945 0 -1.255 -6.293 -63.071 

Efterregulering 2019 -4.017 1 68 0 -1 239 -3.709 

Køge 
Regnskab 2018 38.121 2.906 2.028 0 2.652 5.008 50.714 
Regnskab 2019 42.814 2.964 2.212 0 2.618 5.145 55.752 
Faktureret 2019 -41.924 -3.000 -2.283 0 -2.616 -5.173 -54.996 

Efterregulering 2019 -890 36 71 0 -2 28 -756 

Solrød 
Regnskab 2018 3.864 617 559 0 405 442 5.887 
Regnskab 2019 3.710 647 596 0 198 429 5.580 
Faktureret 2019 -3.578 -659 -613 0 -198 -469 -5.518 

Efterregulering 2019 -132 13 18 0 -0 41 -61 

Stevns 
Regnskab 2018 13.735 1.073 660 1.449 0 1.425 18.342 
Regnskab 2019 13.966 997 713 1.339 10 1.355 18.379 
Faktureret 2019 -13.461 -1.013 -733 -1.343 -9 -1.444 -18.004 

Efterregulering 2019 -505 17 20 4 -0 90 -375 

Kalundborg 
Regnskab 2018 30.868 2.591 2.577 1.483 85 3.588 41.192 
Regnskab 2019 31.582 3.142 2.863 1.416 74 3.641 42.718 
Faktureret 2019 -31.628 -3.124 -2.914 -1.418 -74 -3.851 -43.009 

Efterregulering 2019 46 -18 51 2 -0 211 291
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Tabel 11 Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles 

Bus handicap tur Kommune rute udgifter Total 
Sorø 
Regnskab 2018 13.767 948 739 816 11.034 1.606 28.910 
Regnskab 2019 13.969 1.056 937 1.278 9.318 1.588 28.146 
Faktureret 2019 -13.438 -1.092 -967 -1.281 -9.298 -1.683 -27.759 

Efterregulering 2019 -531 36 30 3 -20 95 -387 

Odsherred 
Regnskab 2018 19.113 2.094 1.181 1.791 8.597 2.012 34.787 
Regnskab 2019 18.224 1.974 2.007 1.445 8.794 1.853 34.297 
Faktureret 2019 -17.803 -2.007 -2.033 -1.449 -8.785 -1.960 -34.037 

Efterregulering 2019 -421 33 25 4 -9 108 -260 

Næstved 
Regnskab 2018 41.355 5.167 1.161 0 1.607 4.577 53.868 
Regnskab 2019 37.386 5.370 1.309 0 1.471 4.219 49.756 
Faktureret 2019 -35.377 -5.450 -1.370 0 -1.471 -4.384 -48.052 

Efterregulering 2019 -2.009 79 61 0 -1 165 -1.704 

Slagelse 
Regnskab 2018 36.669 4.209 2.143 1.711 150 4.944 49.826 
Regnskab 2019 36.863 5.472 2.507 1.612 142 4.963 51.560 
Faktureret 2019 -35.448 -5.359 -2.547 -1.617 -142 -5.161 -50.274 

Efterregulering 2019 -1.416 -113 40 5 -0 198 -1.287 

Faxe 
Regnskab 2018 10.441 1.819 1.763 1.811 461 831 17.127 
Regnskab 2019 9.745 1.938 1.914 1.838 360 826 16.621 
Faktureret 2019 -9.794 -1.974 -2.014 -1.843 -359 -850 -16.835 

Efterregulering 2019 49 36 99 5 -1 25 214 

Holbæk 
Regnskab 2018 23.312 3.038 2.300 4.381 1.367 3.111 37.509 
Regnskab 2019 24.702 3.132 2.862 4.246 715 3.223 38.881 
Faktureret 2019 -25.173 -3.164 -2.914 -4.218 -714 -3.509 -39.693 

Efterregulering 2019 470 32 52 -28 -1 286 812 

Ringsted 
Regnskab 2018 17.173 1.193 1.322 1.803 8.796 2.336 32.622 
Regnskab 2019 17.334 1.238 1.409 2.212 7.352 2.351 31.896 
Faktureret 2019 -16.523 -1.260 -1.469 -2.219 -7.344 -2.442 -31.256 

Efterregulering 2019 -811 23 60 7 -9 91 -640
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Tabel 11 Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles   
  Bus handicap tur Kommune rute udgifter Total 
Lolland               
Regnskab 2018 32.298  2.517  2.200  8.272  0  3.084  48.371  
Regnskab 2019 33.676  3.002  2.639  7.017  0  3.029  49.363  
Faktureret 2019 -31.604  -3.002  -2.639  -7.015  0  -3.239  -47.500  

Efterregulering 2019 -2.072  -0  0  -2  0  211  -1.864  

Vordingborg               
Regnskab 2018 20.804  2.445  3.134  4.466  38  2.977  33.864  
Regnskab 2019 22.594  3.055  3.504  4.454  0  2.927  36.536  
Faktureret 2019 -20.535  -3.074  -3.561  -4.466  0  -3.086  -34.722  

Efterregulering 2019 -2.059  19  57  12  0  159  -1.814  

Guldborgsund               
Regnskab 2018 20.382  3.256  4.086  740  590  2.872  31.926  
Regnskab 2019 21.616  3.345  4.647  842  330  2.894  33.673  
Faktureret 2019 -20.348  -3.363  -4.724  -844  -330  -3.009  -32.617  

Efterregulering 2019 -1.269  18  77  2  -0  115  -1.056  

Total kommuner               
Regnskab 2018 1.208.473  123.168  45.878  59.408  231.595  168.244  1.836.765  
Regnskab 2019 1.234.201  136.578  51.890  62.052  239.478  166.828  1.891.026  
Faktureret 2019 -1.218.134  -137.180  -53.172  -62.158  -239.226  -174.743  -1.884.612  

Efterregulering 2019 -16.067  602  1.282  106  -251  7.915  -6.414  
Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia. 
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Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab 
Movias nettoudgifter skal finansieres af kom-
muner og regioner. Bestyrelsen kan dog ved-
tage, at særlige udgifter finansieres af kassebe-
holdningen og dermed ikke fordeles på tilskud 
fra kommuner og regioner. Principper for ind-
regning og måling er uændrede. 
 
Regnskabsprincipper for bus  
Der udarbejdes et regnskab for hver buslinje, 
inden nettotilskuddet fordeles på kommu-
ner/regioner. 
 
Billetindtægter opgøres som Movias andel af 
betalingen for det samlede transportarbejde på 
Sjælland, Lolland Falster og Møn. Heri modreg-
nes eventuelle tab på debitorer. 
 
I takstområde Hovedstaden baseres fordelin-
gen af indtægter på buslinjer på de årlige rejse-
hjemmelundersøgelser og på passagertal fra 
bussernes tællesystem. Billetindtægter i ho-
vedstadsområdet omfatter også lokalbanerne, 
hvis indtægter fastlægges ud fra fremskrivning 
af indtægter fra 2001 og udviklingen i passager-
tal opgjort med lokalbanernes tællesystem. 
Bussernes samlede indtægt beregnes som Mo-
vias indtægtsandel i takstområde Hovedstaden 
minus lokalbanernes indtægtsandel. 
 
I henholdsvis takstområde Syd og Vest fordeles 
Movias indtægter fra rejser ved brug af rejse-
kort på buslinjer ud fra en nøgle baseret på bru-
gen af rejsekort på den enkelte buslinje. Om-
sætningen fra enkeltbilletter udstedt i busser 
fordeles på de buslinjer, hvor billetten er solgt. 
Buslinjernes andel af indtægter fra øvrige bil-
letprodukter beregnes ud fra en billetundersø-
gelse. Endelig anvendes passagertal fra bus-
sers og lokalbanernes tællesystem til fordeling 
af omsætningen på diverse rejsehjemmeltyper, 
statskompensation for gratis befordring af børn 
samt afregnede indtægter til DSB for deres be-
fordring af passagerer internt i henholdsvis 
takstområde Syd og Vest. 
 

Andre indtægter, som vedrører busserne, hen-
føres så vidt muligt til den aktuelle buslinje. 
Indtægter fra kontrolafgifter fordeles efter 
bustimer. Andre indtægter, der ikke kan henfø-
res direkte til buslinjer, fordeles på alle buslin-
jer efter bustimer i takstområde Hovedstaden 
og efter fordelingen af billetindtægter i hen-
holdsvis takstområde Syd og Vest. 
 
Udgifter til busoperatører registreres som ud-
gangspunkt på kontraktnummer eller direkte på 
buslinjer. Udgifter registreret på buslinjer for-
deles ikke yderligere. Timeafhængige udgifter 
registreret på kontrakter fordeles på buslinjer i 
forhold til antal bustimer inden for den enkelte 
kontrakt. Bus- og chaufførafhængige udgifter 
registreret på kontrakter fordeles på buslinjer i 
forhold til antal busser inden for den enkelte 
kontrakt. Opgørelse af busser pr. linje pr. kon-
trakt tager udgangspunkt i, at myldretidskørsel 
er ”driveren” for antallet af busser. Der bereg-
nes således ikke en busandel på natbusser. Fa-
ste operatørudgifter fordeles på buslinjer i for-
hold til antal bustimer inden for den enkelte 
kontrakt. Andre operatørudgifter registreret på 
kontrakter fordeles på buslinjerne efter busti-
mer inden for den enkelte kontrakt, mens ud-
gifter registreret på buslinjer ikke fordeles 
yderligere. Andre operatørudgifter, der ikke er 
registreret på kontrakter eller buslinjer, forde-
les på alle buslinjer efter bustimer. 
 
Øvrige busdriftsudgifter er udgifter ud over ope-
ratørudgifter, der er tæt knyttet til busdriften. 
Hvor det er muligt, registreres øvrige busdrifts-
udgifter direkte på enten buslinje eller kontrakt 
efter timer og fordeles dermed ikke efter forde-
lingsnøgler. Øvrige busdriftsudgifter, som ikke 
er registreret på buslinjer eller kontrakter, for-
deles på buslinjer med fordelingsnøgler. Hvis 
der anvendes fordelingsnøgle, er det som ud-
gangspunkt bustimer. Hvor det er relevant fore-
tages en fordeling af udgifterne efter bustimer 
pr. takstområde.  
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Der er følgende fordelinger, der ikke fordeles 
med bustimer: 
 

 
Tilskudsbehovet for hver buslinje fordeles på 
kommuner/regioner efter følgende principper: 
 
Lokale buslinjer, der kun kører i én kommune, 
finansieres af denne kommune. 
 
Lokale buslinjer, der kører i mere end én kom-
mune, finansieres således: 
 
• 80 pct. af buslinjens udgifter betales af de 

kommuner, bussen kører i, ud fra kommu-
nernes respektive andel af bussens sam-
lede køreplantimer 

• 20 pct. af buslinjens udgifter betales af 
alle kommuner i den region, bussen kører i, 
ud fra kommunernes respektive befolk-
ningsandele i forhold til den region, som 
kommunerne er beliggende i. 

 
Regionale buslinjer, der kun kører i én region, fi-
nansieres af denne region. 
 
Regionale buslinjer, der kører i to regioner, for-
deles mellem regionerne efter ovenstående 
principper for fordeling af tilskud til lokale bus-
ser, der kører i mere end én kommune. Hver re-
gions bidrag findes ved at summere det bereg-
nede nettotilskud for de kommuner, der ligger i 
regionen for den aktuelle buslinje.  
 
Regnskabsprincipper for flextrafik 
Kørselsindtægter i flextrafik henføres direkte til 
kommuner for ordningerne flexhandicap og 
flextur. Abonnementsindtægter i flexhandicap 
fordeles på kommuner efter antal medlemmer. 

 
Driftsudgifter i flextrafik fordeles på kommuner 
og regioner efter tre forskellige modeller: 
 
Driftsudgifter i flexrute fordeles på kommuner 
efter antal borgere tilmeldt flexrute ordningen. 
Hver borger er tilknyttet en betalingskommune. 
 
For variabel flextrafik (flexhandicap, flextur, 
flexkommune og flexpatient) fordeles indtægter 
og udgifter for hver tur efter fordelingsnøgler, 
der udtrykker belastningen på de involverede 
kommuner/regioner. For flexhandicap, flex-
kommune og flexpatient er der en entydig sam-
menhæng mellem passageren og kommu-
nen/regionen. For flextur finansieres nettoud-
giften af den kommune, hvor turen starter.  
 
For en mindre del af udgifter vedrørende varia-
bel flextrafik, som ikke er tilknyttet en kom-
mune som betalingspart, sker en fordeling på 
alle kommuner i forhold til antallet af passage-
rer i alle kommunerne, der får udført variabel 
flextrafik. 
 
Administrative udgifter til flextrafik, herunder 
løn, omfatter udgifter afholdt direkte til flextra-
fik samt en forholdsmæssig andel af kundecen-
teret. Desuden beregnes et overhead. 
 
Udgifter til kundecenteret fordeles på kommu-
ner med ordningerne flexhandicap og flextur i 
forhold til antallet af opkald til kundecenteret. 
 
Øvrige administrative udgifter fordeles på kom-
muner og regioner i forhold til antallet af passa-
gerer i ordningen. 
 
Regnskabsprincipper for baneområdet 
Baneområdets indtægter tager udgangspunkt i 
en fordeling af indtægterne mellem busser og 
tog for hvert takstområde. I takstområde Ho-
vedstaden foretages en fordeling ud fra passa-
gertællinger i togene og fremskrivning af ind-
tægter på baggrund af data fra 2001. Fordelin-
gen tager endvidere højde for en ændring i op-

Udgift Fordelingsnøgle 
Rejsekort,  
abonnementsafgift 

Bus- og baneindtægter 

Rejsekort, drift Busindtægter 
Provision Busindtægter 
Næstved Terminal Bustimer for busser der 

anvender Næstved Ter-
minal 

Rejsehjemmel Passagerer 
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gørelsesmetoden af passagertallet på Østba-
nen i forbindelse med justering af takstområde-
grænsen mellem takstområde Hovedstaden og 
takstområde Syd pr. 20. januar 2013. 
 
I henholdsvis takstområde Syd og Vest tildeles 
lokalbanerne deres respektive andel af indtæg-
ter for rejsekortrejser. Lokalbanernes andel af 
indtægter for TOG+ rejser, værnepligtiges rejser 
og takstområdegrænseoverskridende Bus & 
Tog-rejser samt omsætningen af skolekort, 3. 
parts subsidierede kort, Pendlerkort og enkelt-
billetter solgt på lokalbanestationer og DSBs 
stationer beregnes ud fra en billetundersø-
gelse. Endelig anvendes passagertal fra bus-
sernes og lokalbanernes tællesystem til forde-
ling af omsætningen på diverse rejsehjemmel-
typer, statskompensation for gratis befordring 
af børn samt afregnede indtægter til DSB for 
deres befordring af passagerer internt i hen-
holdsvis takstområde Syd og Vest. 
 
Udgifter på baneområdet registreres direkte pr. 
region. 
 
Regnskabsprincipper for fællesudgifter 
Tjenestemandspensioner, som vedrører pensio-
nerede tjenestemænd fra Lokalbanen A/S, fi-
nansieres 100 pct. af Region Hovedstaden.  
 

Øvrige fællesudgifter dækkes delvis af de to re-
gioner på baggrund af et grundbeløb fordelt på 
hver region og delvis af de to regioner og de del-
tagende kommuner på baggrund af deres for-
holdsmæssige andel af det samlede antal køre-
plantimer, der udføres inden for henholdsvis 
Region Hovedstadens og Region Sjællands om-
råde. Fællesudgifterne fordeles i tre trin: 
 
6. I første trin fordeles fællesudgifterne med 

77,8 pct. til Region Hovedstaden og kom-
munerne beliggende i Region Hovedstadens 
område, mens 22,2 pct. fordeles til Region 
Sjælland og kommunerne beliggende i Re-
gion Sjællands område. 

7. I andet trin fordeles 40,42 pct. af de 77,8 
pct. af udgifterne i Region Hovedstaden til 
regionen og 1,95 pct. af de 22,2 pct. af ud-
gifterne i Region Sjælland til regionen. 

8. I tredje trin fordeles de resterende fælles-
udgifter på de to regioner og de deltagende 
kommuner på baggrund af deres forholds-
mæssige andel af det samlede antal køre-
plantimer, der udføres inden for henholds-
vis Region Hovedstadens og Region Sjæl-
lands område. 

 
Se også figur 4. 
 
De faste procentandele kan reguleres ved 
større trafikale omlægninger. 
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Figur 4 Fordelinger af fællesudgifter i fordelingsregnskabet 
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Ledelseserklæring 
Fordelingsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse. 
Fordelingsregnskabet fordeler Movias nettoudgifter på kommuner og regioner.  
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt fordelingsregnskabet for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019 for Trafikselskabet Movia.  
 
Fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper i afsnittet 
”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab” side 51 – 54.  
 
Det er vores opfattelse, at fordelingsregnskabet indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 
2019, opgørelse af regionernes tilskud for 2019 og opgørelse af kommunernes tilskud for 2019.  
 
 
København, 25. februar 2020 
 
 

____________________ 

Dorthe Nøhr Pedersen 

Administrerende direktør 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Kirsten Jensen Per Hovmand  John Engelhardt  
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Henrik Hvidesten Peter Jacobsen Andreas Keil  
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Benedikte Kiær Christoffer Buster Reinhardt Mikael Smed 
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Den uafhængige revisors erklæring på Fordelings-
regnskab 2019 
Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia 
Efter aftale med Trafikselskabet Movia har vi undersøgt, hvorvidt Trafikselskabet Movias Fordelings-
regnskab 2019 for perioden 1. januar – 31. december 2019, side 43-57, er opgjort i overensstemmelse 
med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”, side 
51-54.  

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed. 

Fordelingsregnskab 2019 med tilhørende erklæringer er alene udarbejdet med det formål at fordele 
Trafikselskabet Movias nettoudgifter (tilskudsbehov) til bus-, tog- og flextrafik blandt kommuner og 
regioner på Sjælland i overensstemmelse med de aftalte retningslinjer herfor. Som følge heraf kan 
Fordelingsregnskabet 2019 være uegnet til andre formål. 
 
Ledelsens ansvar for Fordelingsregnskab 2019 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af Fordelingsregnskab 2019 i overensstemmelse med prin-
cipper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at ud-
arbejde Fordelingsregnskab 2019 uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl. 

 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Fordelingsregnskab 2019 på grundlag af vores undersø-
gelser.  

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikker-
hed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revi-
sorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion. 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitets-
styring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede 
politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i 
lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer 
for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger: 

► Foretaget forespørgsler til ledelse og medarbejdere om grundlaget for Fordelingsregnskab 2019 
og analyser af sammenhænge mellem bogføringen og grundlaget for udarbejdelsen af Fordelings-
regnskabet 

► Afstemt grundlaget for fordeling af nettoudgifter til Trafikselskabet Movias underliggende bogfø-
ring og regnskabsgrundlag 

► Gennemgået de af Trafikselskabet Movia udførte kontroller af grundlaget for fordeling af indtæg-
ter og udgifter på buslinjer m.v. På stikprøvebasis, har vi efterprøvet og verificeret udførte kontrol-
ler til underliggende produktionssystemer og øvrige eksterne kilder  
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► På stikprøvebasis efterregnet fordelingen af indtægter og udgifter (nettoudgift) på buslinjer m.v. 
baseret på underliggende fordelingsnøgler, bogføring og regnskabsgrundlag 

► På stikprøvebasis efterregnet fordelingen af den opgjorte nettoudgift på buslinjer m.v. til kommu-
ner og regioner i overensstemmelse med ”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab” 

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklu-
sion. 

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsop-
gave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, 
betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave 
med høj grad af sikkerhed.  

 
Konklusion 
På grundlag af vores undersøgelser og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der 
giver os anledning til at konkludere, at Fordelingsregnskab 2019, side 43-57, ikke i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt 
regnskabspraksis – fordelingsregnskab”. 

 

København, den 25. februar 2020 
 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

 

Jens Thordahl Nøhr 
statsaut. revisor 
mne32212 
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Bilag 
 
Bilag 1 Låneforpligtelse pr 31. december 2019 
Til brug for kommunernes og regionernes aflæggelse af regnskab 2019 har Movia udarbejdet dette bi-
lag om kommunernes og regionernes andel af Movias lån pr. 31. december 2019. 
 
I mange § 60-selskaber og fælleskommunale I/S’er findes der ejerandele, som anvendes ved bereg-
ning af kommunernes andel af låneforpligtelsen. Der findes ikke tilsvarende ejerandele for Movia. Mo-
via er hverken et § 60-selskab eller et I/S, men kan snarere karakteriseres som en særlig lovbestemt 
offentlig enhed, der er beslægtet med et kommunalt fællesskab, som dog er omfattet af styrelseslo-
vens § 60. I loven er kun beskrevet fordeling af finansiering af driftsposter, ikke gældsposter. For at 
opgøre en kommunes eller regions andel af Movias lån må derfor anvendes en anden metode end ejer-
andel. Kommuner og regioner hæfter solidarisk for de lån, som Movia optager. Som udgangspunkt er 
det den enkelte kommune/region, der i samråd med egen revisor må afgøre, hvordan man vil opgøre 
kommunens/regionens låneforpligtelse i forhold til Movias lån. 
 
Gælden udgør pr. 31. december 2019 284,7 mio. kr.  
 
Baseret på bustimerne som fordelingsnøgle har Movia beregnet nedenstående fordeling af lånefor-
pligtelsen, som kommuner og regioner kan anvende som udgangspunkt for deres egen regnskabs-
mæssige behandling af andel af Movias lån pr. 31. december 2019. 
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Tabel 12 Låneforpligtelse fordelt på kommuner og regioner 31. dec. 2019 (1.000 kr.)  
København 69.935 
Frederiksberg 10.731 
Albertslund 1.816 
Ballerup 3.051 
Brøndby 2.246 
Dragør 876 
Gentofte 5.556 
Gladsaxe 4.942 
Glostrup 2.102 
Herlev 2.771 
Hvidovre 4.121 
Høje-Taastrup 2.892 
Ishøj 543 
Egedal 2.204 
Lyngby-Taarbæk 4.133 
Rødovre 4.897 
Rudersdal 4.183 
Tårnby 3.300 
Vallensbæk 456 
Furesø 1.949 
Allerød 1.880 
Fredensborg 2.106 
Frederikssund 2.310 
Halsnæs 899 
Gribskov 1.879 
Helsingør 4.639 
Hillerød 4.061 
Hørsholm 1.763 
Lejre 2.422 
Greve 1.732 
Køge 5.642 
Roskilde 6.638 
Solrød 470 
Stevns 1.485 
Kalundborg 3.992 
Sorø 1.741 
Odsherred 2.032 
Næstved 4.627 
Slagelse 5.443 
Faxe 905 
Holbæk 3.534 
Ringsted 2.579 
Lolland 3.321 
Vordingborg 3.210 
Guldborgsund 3.173 
Region Hovedstaden 50.965 
Region Sjælland 28.535 
Kommuner og regioner total 284.685 
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