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Kravene til mobiliteten i hele det store sjæl-

landske område er stigende. Derfor bruges der i 

disse år mange penge på at udbygge kapacite-

ten i særligt jernbaner, metro og letbane. En 

væsentlig opgave for Movia, kommunerne og 

regionerne er at sikre, at bus, lokaltog og flext-

rafik spiller godt sammen med det statslige 

jernbanenet, metro og kommende letbane. Ind-

satsen skal give gode mobilitetsløsninger, så 

man kan bo og arbejde overalt på Sjælland.  

 

Flerårig plan for mobilitet vedtaget 

Kommunerne og regionerne spiller en central 

rolle for sammenhængen i mobilitet på Sjæl-

land. Gennem Movia indkøbes der årligt trans-

port til Sjællands 2,6 mio. borgere for ca. 4 mia. 

kr. Movias opgave som kommunalt/regionalt 

selskab er at bidrage til, at borgerne og virk-

somhederne får mest mulig mobilitet for de 

kommunale og regionale penge.  

Et af omdrejningspunkterne for denne indsats 

er den flerårige trafikplan, som Movia udarbej-

der sammen med kommunerne og regionerne i 

henhold til trafikselskabsloven. Trafikplanen 

skal indeholde et strategisk net med et tilhø-

rende flerårigt budget. Det strategiske net om-

fatter lokalbanerne, tog, metro samt A-, C-, R- 

og S-busserne plus enkelte andre buslinjer. Det 

strategiske net udgør en femtedel af alle Mo-

vias linjer, men betjener godt 70 pct. af passa-

gererne og dækker knap 60 pct. af køreplanti-

merne.  

Movias trafikplan blev vedtaget primo 2017 ef-

ter forudgående høring i alle kommuner og regi-

oner: I trafikplanen blev der for første gang ind-

gået et aftale om et nyt strategisk net tilpasset 

til den nye banestruktur. Og der blev aftalt et 

fælles mål om fossilfri busdrift i 2030 på økono-

misk bæredygtige vilkår. 

Arbejdet med udmøntningen af ambitionerne i 

trafikplanen har præget 2017. Særligt kan næv-

nes forberedelsen af forslag til den lokale tra-

fikbetjening i hovedstadsområdet, når Cityrin-

gen åbner, som skal besluttes politisk i de en-

kelte kommuner og regioner til 1. maj 2018.    

 

Tættere på ambitionen om fossilfri busdrift 

Mange kommuner og regioner har ambitioner 

om at mindske den kollektive transports klima-

aftryk ved at indføre el i busdriften. Og med af-

sæt i det fælles mål om fossilfrihed i 2030 be-

sluttede Movias bestyrelse i 2017 at sætte Mo-

via i spidsen for at etablere en infrastruktur til 

opladning af elbusser i gaderummet. Movia har 

udbudt en 4-årig rammeaftale, som indeholder 

etablering og drift af ladestationer og leverance 

af el. Rammeaftalen skal være med til at sikre, 

at elbusser kan blive en endnu større del af Mo-

vias busdrift.  

Movia har flere grønne busser i udbud i hele det 

sjællandske område. I Roskilde Kommune er 

bybusserne blevet udbudt med krav om el. I Kø-

benhavn og Frederiksberg er linje 2A og 18 i øje-

blikket udbudt med krav om nul emission af 

både CO2, partikler og NOx. I Ballerup og Egedal 

Kommuner er der også tre buslinjer, som skal i 

udbud med krav om fossilfrihed og med et mu-

ligt tilvalg af nul emission. Den grønne omstil-

ling tager fart, og det fælles mål om fossilfri 

busdrift i 2030 er godt undervejs.  

Miljøambitionerne rækker også til de Køben-

havnske havnebusser, som gennem 2017 er for-

beredt til udbud i en ny, grønnere version. Ud-

buddet afgøres i midten af 2018 efter en ny ud-

budsform, hvor man i dialog med operatørerne 

på markedet specificerer krav og forudsætnin-

ger.  

Movias samlede miljøregnskab for 2017 viser, 

at kommunerne og regionerne er godt på vej 

med den grønne omstilling. 40 pct. af busserne 

Indledning 
- 
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i Movias drift er af den skrappeste miljøstan-

dard, dvs. Euronorm 6. Dermed fastholder Mo-

via udviklingen fra tidligere år med at nedbringe 

udledningen af CO2, som siden 2008, hvor Mo-

via måler fra, er faldet med 35 pct. Den mindre 

CO2 udledning skyldes en løbende opgradering 

af de busser, som bruges i Movias trafik. Tiltag 

som f.eks. Luftpakken, hvor 300 ældre busser 

er blevet opgraderet med luftfilter betyder, at 

de gamle busser miljømæssigt svarer til de nye-

ste miljøstandarder vedrørende NOx og partik-

ler.  

CO2-reduktionen fra 2016 til 2017 er særligt en 

konsekvens af lanceringen af den nye linje 5C, 

som kører på biogas.  

 

Takst Sjælland har gjort det lettere at finde den 

billigste billet 

I starten af 2017 gennemførte Movia sammen 

med DSB og Metroselskabet en af de største 

reformer af priserne i den kollektive transport 

siden 1970’erne. Takst Sjælland, som reformen 

hedder, omfatter 70 pct. af alle rejser i den kol-

lektive transport i Danmark og første etape blev 

rullet ud 15. januar 2017. Med reformen blev 

Sjælland samlet i ét stort pendlingsområde, og 

borgerne kan have tillid til, at det altid vil være 

billigst at bruge rejsekort, med mindre man rej-

ser ca. 26 gange på samme strækning på en 

måned – så kan et pendlerkort være billigere. 

Som en konsekvens af reformen blev off peak 

rabatten på 20 pct. samtidig udvidet til at 

gælde alle rejsekortrejser på hele Sjælland.  

Arbejdet med at samle hele Sjælland i ét pend-

lingsområde fortsætter de kommende år, hvor 

fase to af Takst Sjælland går i gang. Her skal 

blandt andet ses på rabatter til pensionister, 

som stadig er knyttet op til de gamle takstom-

råder i Hovedstaden, Sydsjælland og Vestsjæl-

land.  

I løbet af 2017 er der foretaget opfølgende un-

dersøgelser på effekten af reformen i forhold til 

borgerne og deres tilfredshed. En samlet evalu-

ering forventes klar i sommeren 2018. Men det 

første år med en ny takststruktur i hus peger 

på, at passagererne i stigende grad vælger rej-

sekortet, som deres foretrukne billettype. An-

vendelsen af rejsekort i Movias transportløsnin-

ger er steget med 18 pct. fra 2016 til 2017. 

Samtidig udstedes der fortsat færre enkeltbil-

letter i busserne. Alene fra 2016 til 2017 er en-

keltbilletsalget faldet med 15 pct. – til sam-

menligning er salget af enkeltbilletter faldet 

med omkring 23 pct. siden 2013.  

 

Det giver effektiviseringer, hvis rejsekortet bli-

ver endnu mere attraktivt for borgerne 

Movias bestyrelse besluttede i september 2016 

at udarbejde en budgetanalyse af Movia. Analy-

sen blev færdig i foråret 2017 og viser, at Mo-

vias busdrift er blandt de mest omkostningsef-

fektive i et europæisk perspektiv – både for by 

og regionalkørsel, men også at der på udvalgte 

udgiftsområder er potentiale for at høste effek-

tiviseringer frem mod 2021.  

Et af de store potentialer er Movias udgifter til 

salg og distribution af kort og billetter. En del af 

potentialet kan realiseres ved at flytte langt 

mere af salget over på rejsekort og apps og ved 

at understøtte, at en langt større del af salget 

på rejsekort gennemføres via automatiske 

tank-op aftaler eller selvbetjening på nettet. 

Movia arbejder derfor med at gøre rejsekortet 

til et endnu mere attraktivt billetvalg for passa-

gererne.  

Med harmoniseringen af priserne i Takst Sjæl-

land blev rejsekortet en mere attraktiv rejse-

hjemmel. Og fra juni 2017 blev rejsekort endnu 

bedre, da pendlerkortet og rejsekortet smel-

tede sammen på ét og samme kort til Pendler 

kombi. Det nye rejsekortprodukt blev lanceret 

af DOT – Din Offentlige Transport, og er en løs-

ning, som passagererne i den kollektive trans-

port har efterspurgt længe. Ved udgangen af 

2017 er der 30.375 solgte 30 dages kort og sam-

let benytter knap 11.000 passagerer Pendler 

kombi i den kollektive transport. Det tal forven-

tes at stige i de kommende år.  
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Movias første BRT-lignende koncept – Cityline 

– kom på gaden 

I april blev Nordens travleste buslinje, tidligere 

linje 5A, både mere rummelig og mere miljøven-

lig. Det skete, da 37 nye turkise Cityline-busser 

rullede ud på ruten fra Herlev Hospital, gennem 

København til Københavns Lufthavn i Kastrup. 

Busserne kører på CO2-neutral biogas og betje-

ner de knap 20 millioner passagerer, der årligt 

benytter ruten. Samtidig skiftede linjen navn fra 

5A til 5C og blev forlænget fra Husum Torv til 

Herlev Hospital med en ellers uændret rute 

gennem byen.  

De nye busser er en del af Movias BRT-lignende 

Citylinekoncept og byder på en række forbed-

ringer for passagererne. BRT står for Bus Rapid 

Transit og betyder, at busserne kører i dedike-

rede busbaner, så trængselsproblemer undgås.  

5C busserne har plads til langt flere passagerer 

– hvor de gamle busser havde plads til 82 pas-

sagerer pr. bus, har de nye busser plads til 147. 

Busserne kører på biogas og udleder 72 pct. 

mindre NOx og har 33 pct. mindre partikelud-

ledning end de nuværende busser. 

5C har frit flow, så man frit kan gå ind og ud af 

bussens fem døre, som man i øvrigt selv kan 

åbne, ganske som man kender det fra S-tog. På 

dele af ruten kører Cityline også i sit eget spor, 

så busserne kan komme hurtigt gennem trafik-

ken og forbi bilkøerne. 

At indføre ny teknologi i stordrift midt i byen er 

ikke en ukompliceret opgave. Det var forvente-

ligt, at navnlig de nye døre og frit flow ville være 

en stor forandring for passagererne. Det gav 

startvanskeligheder, men mange tiltag i de før-

ste måneder efter driftsstart har bragt 5C til-

bage på et mere stabilt niveau.  

Et fokusområde for 2018 er at se på en række 

andre geografier, hvor der et stort potentiale for 

at anvende Movias Citylinekoncept.  

 

 

 

Movia i front med forsøg med førerløs teknologi 

Movia arbejder målrettet med at sikre mobilitet 

til gavn for både borgere, virksomheder og 

vækst i hele det store Sjællandske område. 

Som led i dette arbejde skal Movia være i front 

med at høste erfaringer indenfor nye teknolo-

gier og områder, som kan styrke mobiliteten og 

sammenhængen i Danmark.  

I 2017 blev der taget et stort skridt i retning af 

at høste erfaringer med førerløse teknologier. 

Movia indgik et samarbejde med Region Sjæl-

land om at gennemføre forsøg med førerløse 

minibusser på sygehuse i regionen. Forsøget 

skal give kommuner og regioner viden om, hvor-

dan den kollektive transport kan optimeres og 

udvikles ved brug af førerløs teknologi, og hvor-

dan der skabes gode førerløse transportløsnin-

ger, som borgerne kan bruge.  

I første kvartal 2018 udsender Movia det første 

udbud af førerløse busser, som allerede kører 

ud på sygehusgangene i løbet af 2018.  

 

Movias lokalbanedrift udvides med en ekstra 

strækning 

Lokalbanedriften på Sjælland har siden medio 

2015 været samlet i ét lokalbaneselskab: Lokal-

tog A/S, som er Danmarks næststørste jernba-

nevirksomhed. Driften i det nye selskab er på 

nogle områder best practice i Europa og sam-

menlagt er tilskuddet til lokalbanerne faldet 

med 12 pct. i perioden 2008-2017. Samtidig er 

kundetilfredsheden på et stabilt højt niveau på 

godt 4 på en skala fra 1 til 5.  

I 2017 blev der indgået aftale mellem staten og 

Region Sjælland om at der skal føjes en ekstra 

banestrækning til Lokaltogtrafikken. Fra de-

cember 2019 overtager Lokaltog strækningen 

mellem Roskilde og Køge og vil fremover køre 

direkte fra Stevns via Køge til Roskilde. Lokal-

tog er fra begyndelsen af 2018 på plads i det 

nye hovedkontor i Ringsted. 
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Løn- og arbejdsvilkår i Movias flextrafik skal 

holde til stigende effektivisering 

Movia varetager store dele af de offentligt be-

talte kørsler gennem flextrafik. Flextrafikom-

kostningerne er pr. kørt minut reduceret med 4 

pct. i forhold til 2016. Samtidig er der i 2017 en 

lille vækst i det samlede passagertal på godt 3 

pct. Det er særligt flexhandicap, som oplever en 

stigning i antallet af passagerer med 24 pct. – 

formentlig båret både af den demografiske ud-

vikling og indførelse af det nye administrations-

grundlag fra 2016, som betyder, at medlem-

merne af handicapordningen kan benytte flex-

handicap til flere formål, blandet andet til kør-

sel til egen læge. Folketingets partier har be-

sluttet, at ordningen fra midten af 2018 også 

skal tilbydes til borgere, der er blinde eller 

svagtseende.  

Et bekymringspunkt blandt kommuner og regio-

ner har været udviklingen i løn og arbejdsvilkår 

på hele flextrafikområdet efter højesterets dom 

i den såkaldte NORTRA-sag fra 2015, hvor Tra-

fikstyrelsen ikke fik medhold i, at de som tilla-

delsesudstedende myndighed lagde vægt på, 

om de ansatte chauffører hos en vognmand 

havde løn- og ansættelsesvilkår, der svarede til 

det generelle niveau på det pågældende om-

råde.  

I 2017 har Movias bestyrelse derfor besluttet at 

indføre skærpet kontrol med løn- og arbejdsvil-

kår hos de operatører, der kører flextrafik for 

Movia. Det indebærer, at Movia har nedsat et 

kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarke-

dets parter. I 2017 har panelet gennemgået de 

første ti stikprøver, som Movia har foretaget 

blandt flextrafik-operatørerne. Ved alle stikprø-

ver har Movia indhentet relevant dokumenta-

tion fra operatørerne, f.eks. ansættelseskon-

trakter og de seneste tre måneders lønsedler 

for samtlige chauffører. Der er også ført kontrol 

med, om operatøren overholder den overens-

komst, han/hun har oplyst at benytte. 

Tre operatører har efter stikprøvekontrol rettet 

op på forholdene. Tre andre operatører er efter 

det seneste møde i kontrolpanelet blevet bedt 

om at bringe forholdene i orden. Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen og den relevante kommune er 

som tilladelsesudstedende myndigheder un-

derrettet herom. Ved én stikprøve har det vist 

sig, at der er tvivl om gyldigheden af den over-

enskomst operatøren oplyser, han benytter sig 

af. I dette tilfælde afventer Movia svar og afkla-

ring fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En 

operatør havde ved stikprøve orden i samtlige 

dokumenter vedrørende overenskomstforhold 

mv. 

Kontrolindsatsen i 2017 bestod af 10 stikprøve-

kontroller, der har været udført hos små og 

mellemstore operatører. Movia ønsker at gen-

nemføre flere kontroller i 2018 end i 2017, som 

led i en styrket indsats. 

 

Ambitiøs strategi for DOT styrker sammenhæn-

gen på tværs af bus, tog og metro 

DOT er et samarbejde mellem DSB, Metro og 

Movia, som har til formål at gøre det nemt at 

være passager i den offentlige transport på 

Sjælland. DOTs opgaver omfatter billetsalg, kun-

deservice, hittegodsadministration, rejseregler, 

trafikinformation, markedsføring, kommunikation 

m.v. DOT sikrer integration og sammenhæng på 

tværs af transportformer, produkter og ser-

vices. Herved overstiger værdien af den fælles 

indsats, hvad DSB, Metroselskabet og Movia 

kan levere hver især. 

DOT blev etableret som interessentskab i no-

vember 2016. Formaliseringen af samarbejdet 

blev fulgt op af den første flerårige strategi for 

DOT, som blev godkendt af Movias bestyrelse i 

april 2017. Strategien skal sikre enklere pro-

duktudbud og færre salgskanaler, gode skifte-

muligheder og korrespondancer, effektiv og re-

levant trafikinformation, ensartet kommunika-

tion og markedsføring i en væsentlig foran-

dringsperiode, samt effektiv drift der giver tryg-

hed for kunderne og konsoliderer DOT.  

De strategiske indsatsområder skal gøre det 

lettere at være passager i den kollektive trans-

port og mere attraktivt for borgerne at anvende 

bus, regionaltog, S-tog, lokaltog og metro.    
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2.Ledelsesberetning 
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Regnskabspræsentationen viser et tilfredsstillende resultat med et tilskudsbehov fra kommuner og 

regioner til Movia på i alt 2.751,9 mio. kr. 39 kommuner og 2 regioner har indbetalt i alt 128,9 mio. kr. 

for meget i tilskud, som de får tilbage i januar 2019. 6 kommuner har indbetalt i alt 2,7 mio. kr. for lidt, 

hvilket de skal betale til Movia i januar 2019. Den samlede efterregulering udgør således 126,1 mio. kr. 

i alt. Fordelingen af efterreguleringen på kommuner og regioner er opgjort i kapitel 4. 

 

Præsentationen af årsregnskabet er ændret, således at fokus i tabel 1 er Movias samlede regnskabs-

tal. Opdeling af årsregnskabet på Movias forretningsområder bus, bane og flextrafik vil fortsat fremgå 

af den efterfølgende kommentering af årsregnskabet i ledelsesberetningen. 

 

Tabel 1. Regnskabspræsentation 2017 (1.000 kr.) 

  R2016 B2017 R2017 
Forskel 

R2017-B2017 

          Pct. 

Passagerindtægter -1.925.442 -1.928.841 -1.949.534 -20.693 1,1 

Operatørudgifter 4.036.469 4.211.945 4.074.491 -137.455 -3,3 

Andre driftsudgifter 570.614 597.874 561.940 -35.934 -6,0 

 - Heraf kørselssupport     151.627     

 - Heraf passagerservice     264.126     

 - Heraf administration     146.188     

Pensioner 18.699 20.690 22.196 1.506 7,3 

Finansielle poster 55.436 42.650 41.987 -663 -1,6 

Anlæg - bane 2.279 0 777 777 0,0 

Ekstraordinære poster 21.700 0 0 0 0,0 

Tilskudsbehov i alt 2.779.756 2.944.319 2.751.857 -192.462 -6,5 

Faktureret -2.888.005 -2.944.319 -2.878.005 66.314 -2,3 

Resultat før efterregulering -108.250 0 -126.148 -126.148 0,0 

Efterregulering 108.250 0 126.148 126.148 0,0 

Resultat 0 0 0 0 0,0 

Anm.1: Et negativt fortegn viser indtægter / overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger / underskud.  

Anm. 2: Regnskabsopgørelsen med samme opstilling som i 2016 findes i tabel 7 i afsnit 3, Årsregnskab 2017.   

Anm. 3: Andre driftsudgifter er kun opdelt på kørselssupport, passagerservice og administration i R2017, da denne fordeling er 

implementeret i løbet af 2017 og derfor ikke indgår i R2016 og B2017.  

 

Årets resultat er 0 mio. kr. Det vil sige, at hele årets tilskudsbehov dækkes af kommuner og regioner. I 

de følgende afsnit gennemgås regnskabet på forretningsområderne bus og bane samt flextrafik. 

 
I tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.  

Ledelsesberetning 
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Bus og bane 

Det fremgår af tabel 2, at kommunernes og regionernes tilskudsbehov for bus og bane til Movia i regn-

skab 2017 er ca. 123 mio. kr. lavere end budgetteret svarende til 5 pct.  

 

Reduktionen i tilskudsbehov skyldes, at passagerindtægterne er ca. 17 mio. højere end budgetteret 

svarende til 0,9 pct., mens operatørudgifterne er 78 mio. kr. lavere svarende til 2,2 pct. Hertil er der et 

mindreforbrug på 30 mio. kr. svarende til 5,7 pct. på andre driftsudgifter. Endelig er udgifter til pensio-

ner og anlæg højere end budgetteret. 

 

Udviklingen i indtægter og udgifter forklares nærmere i de følgende afsnit, som er opdelt på forret-

ningsområder. 

 

Tabel 2. Regnskabspræsentation 2017 bus og bane (1.000 kr.) 

  R2016 B2017 R2017 
Forskel 

R2017-B2017 

          Pct. 

Passagerindtægter -1.880.622 -1.884.138 -1.900.898 -16.760 0,9 

Operatørudgifter 3.491.540 3.595.636 3.518.030 -77.606 -2,2 

Andre driftsudgifter 511.207 528.184 498.109 -30.075 -5,7 

 - Heraf kørselssupport     115.090     

 - Heraf passagerservice     251.764     

 - Heraf administration     131.255     

Pensioner 18.699 20.690 22.196 1.506 7,3 

Finansielle poster 55.436 42.650 41.987 -663 -1,6 

Anlæg - bane 2.279 0 777 777 0,0 

Ekstraordinære poster 21.700 0 0 0 0,0 

Tilskudsbehov i alt 2.220.240 2.303.022 2.180.202 -122.820 -5,3 

Anm 1. Andre driftsudgifter er kun opdelt på kørselssupport, passagerservice og administration i R2017, da denne fordeling er 

implementeret i løbet af 2017 og derfor ikke indgår i R2016 og B2017. 

Anm 2. Anlægsudgiften er ikke budgetteret og er afregnet særskilt med Region Hovedstaden og påvirker derfor ikke efterregule-

ringen 
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Tabel 3 viser udviklingen opdelt på bus og bane samt udvalgte nøgletal. Det fremgår af tabellen, at til-

skudsbehovet for bus er 106 mio. kr. lavere i forhold til budget 2017 svarende til 6,5 pct., mens resul-

tatet for lokalbane er et fald i tilskudsbehovet på 0,4 mio. kr. ekskl. anlæg, svarende til 0,1 pct. 

 

Tabel 3. Nøgletal for bus og bane 

  R2016 B2017 R2017 
Forskel 

R2017-B2017 

Bus         Pct. 

Indtægter (mio. kr.) -1.699,3 -1.710,0 -1.721,2 -11,3 0,7 

Operatørudgifter (mio. kr.) 3.016,8 3.119,5 3.041,3 -78,3 -2,5 

Øvrige busdriftsudgifter (mio. kr.) 202,1 212,9 196,6 -16,3 -7,6 

Tilskudsbehov bus (mio. kr.) 1.519,7 1.622,5 1.516,7 -105,8 -6,5 

Indtægt pr. passager (kr.) -8,4 -8,2 -8,5 -0,3 3,6 

Udgift pr. passager (kr.) 15,8 16,1 16,0 0,0 0,0 

Udgift pr. time (kr.) 748,2 776,8 761,2 -15,6 -2,0 

Passagerer (mio.) 203,5 207,6 201,8 -5,8 -2,8 

Busser (antal) 1.250 1.243 1.238 -5 -0,4 

Timer (1.000) 4.302 4.290 4.254 -36,0 -0,8 

            

Bane           

Indtægter (mio. kr.) -181,4 -174,2 -179,7 -5,5 3,2 

Udgifter til togdrift ex. anlæg (mio. kr.) 483,8 480,6 485,8 5,1 1,1 

Tilskudsbehov ex. anlæg (mio. kr.) 302,5 306,5 306,1 -0,4 -0,1 

Tilskud pr. passager (kr.) 29,3 29,4 30,9 1,4 4,8 

Passagerer (1.000) 10.324 10.407 9.916 -491,7 -4,7 

Togkilometer (1.000) 7.857 7.877 7.860 -17,1 -0,2 

Timer (1.000) 149,6 151,5 154,6 3,1 2,0 
Anm. 1: Udgifter er operatørudgifter plus øvrige busdriftsudgifter.  
Anm. 2: En anlægsudgift på 0,8 mio. kr. er ikke med i tabel 3. Anlægsudgiften er ikke budgetteret og er afregnet særskilt med 

Region Hovedstaden og påvirker derfor ikke efterreguleringen 

Udover nøgletallene i tabel 3 blev det i Trafikplan 2016 vedtaget at følge op på produktivitets og effek-

tivitetsmål mål for passagerer pr. bustime samt tilskud pr. passager. Målene er opdelt på det strategi-

ske busnet hhv. det øvrige busnet.  

 

For det strategiske busnet er fokus på en høj udnyttelse af bustimerene. Det betyder, at passagerer 

pr. bustime er det centrale mål. I det øvrige busnet er fokus på omkostningseffektivitet. Dermed er til-

skud pr. passager det centrale mål. I bilag 4 er udviklingen i trafikplanens mål i 2017 beskrevet. 

 

Bus 

Som det fremgår af tabel 3 er passagerindtægterne 11,3 mio. kr. eller 0,7 pct. højere end i budget 

2017. Udviklingen i indtægter er i forhold til både regnskab 2016 og budget 2017 meget stabil, på trods 

af indførelsen af Takst Sjælland, som er en af de største reformer af priserne i den kollektive trafik si-

den 1970’erne. Takst Sjælland har givet mange kunder anledning til at genoverveje deres valg af billet-

type og rejsemønster, og der er konstateret en væsentlig stigning i brugen af rejsekortet.  

 

Hovedforklaringerne på de højere indtægter er, at højere indtægt pr. passager fører til en stigning på 

59 mio. kr., mens færre passagerer fører til et tab på 48 mio. kr. Baggrunden er: 
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 At indtægt pr. passager er 3,6 pct. højere end budgetteret, hvilket øger de samlede indtægter med 

59 mio. kr. Dette beror primært på, at flere passagerer bruger rejsekort frem for pendlerkort, samt 

at færre passagerer end budgetteret er skiftet fra de relativt dyre enkeltbilletter til rejsekortet.  

 At passagertallet er 5,8 mio. passagerer svarende til 2,8 pct. lavere end i budget 2017, hvilket redu-

cerer indtægterne med 48 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Fra 2016 til 2017 er udviklingen en 

reduktion i passagertallet på 0,9 pct. En væsentlig årsag til denne reduktion er, at Region Hoved-

staden har bestilt færre bustimer svarende til en reduktion i passagertallet på 1,5 pct. 

Der pågår politiske drøftelser om håndtering af de utilsigtede konsekvenser af bek. 445 af 13.12.2006 

om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet, idet den politiske forudsætning om, at dobbeltfak-

torordningen skal være økonomisk neutral for bustrafikken, ikke er overholdt. Opgørelsen af indtægter 

omfatter ikke eventuelle bagudrettede konsekvenser heraf. 

 

Operatørudgifterne er 78 mio. kr. svarende til 2,5 pct. lavere end budgetteret. Dette skyldes hovedsa-

geligt, at prisudviklingen for løn og renter er lavere end budgetteret svarende til et mindreforbrug på 

ca. 46 mio. kr. Movia bruger Nationalbankens prognoser til at budgettere indeksudviklingen. Herud-

over er der bestilt færre bustimer, hvilket betyder, at der er kørt 36.000 færre timer svarende til en re-

duktion i udgifterne på 25 mio. kr. 

 

Øvrige busdriftsudgifter er udgifter, der er tæt knyttet til busdriften, og som Movia afholder ud over 

operatørudgifterne. Det er bl.a. udgifter til provision, rejsekort, stoppesteder og billetkontrol. Øvrige 

busdriftsudgifter er en delsum af andre driftsudgifter (se tabel 2). 

 

Der er i 2017 brugt 197 mio. kr. til øvrige busdriftsudgifter, hvilket er 16 mio. kr. mindre end budgette-

ret. Dette skyldes primært, at:  

 Provisionsudgifter er 6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket beror på en fortsat stigning i salg på 

rejsekort. Når passagererne anvender rejsekort, har Movia lavere udgifter til salg i forhold til andre 

salgskanaler. 

 Udgifter til køb af kort og billetter er 5 mio. kr. lavere end budgetteret pga. lavere udgifter ved køb 

af rejsekort og skolekort. 

 Reparation og vedligeholdelse af tale-dataradio og af stoppesteder har været 4 mio. kr. mindre end 

budgetteret. 

Ovennævnte lavere prisudvikling for løn og renter er sammen med besparelserne på øvrige busdrifts-

udgifter årsag til, at der er en 2 pct. lavere udgift pr. bustime end budgetteret. 

 

Se yderligere forklaringer om kørselssupport, passagerservice og administration i afsnittet herom på 

side 13. 

 

Bane 

Det fremgår af tabel 3, at indtægterne i regnskab 2017 stiger samlet set med 5,5 mio. kr. i forhold til 

budget 2017. Lokalbanerne i Region Hovedstaden har højere indtægt pr. passager end budgetteret, 

hvilket medfører en lille stigning i de samlede indtægter på 0,5 mio.  kr. trods færre passagerer. For 

lokalbanerne i Region Sjælland er passagerudviklingen stabil, og her betyder en højere indtægt pr. 

passager, at indtægterne samlet stiger med ca. 5 mio. kr. i forhold til budget 2017. 
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Udgifterne til lokalbane eksklusive anlæg lander 5,1 mio. kr. over budget 2017 svarende til 1,1 pct. I 

det følgende beskrives de vigtigste faktorer, som har medført udsving i forhold til det budgetterede. I 

forhold til budgettet er banernes andel af abonnementsafgifter til Rejsekort A/S 4,5 mio. kr. højere. 

Abonnementsafgiften har været budgetteret efter passagerer, men ifølge Movias regnskabspraksis 

skal fordelingen være indtægter, hvilket giver en højere andel til lokalbane og en lavere andel til bus. 

Ændringen er sket fra og med regnskab 2016, men på det tidspunkt var budgettet for 2017 vedtaget, 

og derfor er der en afvigelse. Udgifter til billetautomater i Region Sjælland afviger med 1 mio. kr., da 

beløbet ikke har været budgetteret. Investeringen i nye billetautomater skulle være afholdt i 2016, 

hvor Region Sjælland indbetalte beløbet, men blev flyttet til 2017. Øgede afgifter på Banedanmark 

strækninger udgør 1 mio. kr. Derudover medfører udviklingen for især diesel, som er et af de indeks 

der regulerer kontraktbetalingerne, en øget betaling på knap 5 mio. kr. Bonusudbetalinger - som be-

står af passager- kvalitets- og regularitetsbonus - ligger samlet 0,4 mio. kr. over budget.  

 

Region Hovedstaden besluttede i 2010 at yde lån/tilskud til investering i et nyt togradiosystem for lo-

kalbanerne i Nordsjælland. Hovedstadens Lokalbaner A/S har løbende tilbagebetalt 2 mio. kr. årligt 

frem til afslutningen af projektet. Ved projektets afslutning har Hovedstadens Lokalbaner A/S tilbage-

betalt den sidste del af tilskuddet til Region Hovedstaden, som i 2017 har fået 6,6 mio. kr. tilbage. De 

6,6 mio. kr. indgår i posten udgifter til togdrift. Investering i et nyt togradiosystem er ved projektets 

afslutning opgjort til 10,2 mio. kr. 

 

Det samlede tilskudsbehov for banerne før anlægsudgifter ligger lidt under det budgetterede for 2017. 

Anlægsudgifter udgør 0,8 mio. kr. og vedrører trafikinformation (realtid) i Region Hovedstaden. 

 

Passagertallet på banerne i Region Hovedstaden er 0,5 mio. lavere end budgetteret. Banerne korre-

sponderer med S-banen og Kystbanen, der ifølge DSB har haft passagertilbagegang i 2017 grundet 

sporarbejder og nyt signalsystem til S-banen. I Region Sjælland er passagertallet på niveau med bud-

gettet. 

 

Andre driftsudgifter – bus og bane 

 

Der har hidtil været en række udgiftskategorier samlet i Andre driftsudgifter for bus og bane. Disse 

udgifter er i tabel 2 for R2017 fordelt på følgende tre kategorier:  

- Kørselssupport – udgifter til bl.a. chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplan-

lægning, rådgivning, kontrakter mv. 

- Passagerservice – udgifter til bl.a. rejsekort, salgsprovision, billetkontrol, kundecenter, markeds-

føring, trafikinformation mv. 

- Administration – udgifter til bl.a. husleje, HR, IT, økonomi mv. 

Af de samlede udgifter til bus og bane på 4.081 mio. kr. udgør andre driftsudgifter 498 mio. kr. eller 12 

pct. Heraf udgør udgifter til kørselssupport 3 pct., udgifter til passagerservice 6 pct., mens 3 pct. af de 

samlede udgifter til bus og bane er administration. 
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Den økonomiske politik er for hovedparten af andre driftsudgifter en årlig reduktion på 2 pct. i faste 

priser. For en del af udgifterne til passagerservice er forventet en årlig reduktion, der er højere end 2 

pct. Udtrykt i kroner var der i budget 2017 forudsat en effektivisering på 8 mio. kr. i andre driftsudgif-

ter. I regnskab 2017 er realiseret en yderligere besparelse på 30 mio. kr., som fordeler sig således: 

 

- Et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til budgettet for øvrige busdriftsudgifter, jf. ovenstå-

ende tabel 3 og afsnittet om bus.  

- Et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til budgettet for banernes andel af abonnementsafgifter til 

Rejsekort A/S, jf. ovenstående tabel 3 og afsnittet om bane. 

- Det resterende mindreforbrug udgør 18,3 mio. kr., og skyldes bl.a., at 

- Movias effektiviseringsindsats har givet besparelser tidligere end forudsat i budgettet. Herunder 

er der særligt opnået besparelser på telefoni, rejseudgifter og Movias bilflåde.  

- Mindreforbrug på 2,5 mio. kr., idet Movia som et led i arbejdet med effektiviseringer har arbejdet 

på at finde et billigere domicil. Det blev i 2017 besluttet at ombygge det eksisterende hovedkvar-

ter på Toftegårds Plads, hvorfor der i årets løb har været færre udgifter bl.a. til reparation og vedli-

geholdelse.   

- Mindreudgifter til DOT på ca. 4 mio. kr. primært som følge af, at nye udviklingsaktiviteter i DOT 

ikke blev igangsat i 2017 på grund af implementeringen af Takst Sjælland. 

 

Pensioner og finansielle poster  

Pensioner er 1,5 mio. kr. over budget, da der er flere pensionerede tjenestemænd end budgetteret. 

 

Finansielle poster viser en nettoindtægt på 0,7 mio. kr. under budget. Det dækker over, at renter og 

gebyrer med en nettoindtægt på 3,4 mio. kr. er 2,0 mio. kr. højere end budgetteret, mens ydelse på rej-

sekortlån er 1,3 mio. kr. over budget.  

 

Renter og gebyrer består primært af rykkergebyrer på kontrolafgifter og udgifter til bankgebyrer og 

renter. I 2016 er indtægter fra kontrolafgifter steget i takt med, at der er indsat flere billetkontrollører, 

og der udstedes flere kontrolafgifter. Dette var ikke afspejlet i budgettet for 2017. Der er derfor en 

nettoindtægt i 2017 på 2 mio. kr. mere end budgetteret for 2017. Ydelse på rejsekortlån er samtidig 

Figur 1. Fordeling af udgifter - bus og bane 

 

Operatørudgifter; 3.518 mio. kr.

Kørselssupport; 115 mio. kr.

Passagerservice; 252 mio. kr.

Administration; 131 mio. kr.

Pensioner; 22 mio. kr.

Finansielle poster; 42 mio. kr.

Anlæg - bane; 1 mio. kr.
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1,3 mio. kr. højere end budgetteret. Omvendt er tilbagebetaling fra Rejsekort A/S på ansvarlige lån – 

som i Movias regnskab modregnes i udgiften til ydelse på rejsekortlån – 3,2 mio. kr. lavere end bud-

getteret. 

 

 

Flextrafik 

Kommuner og regioner beslutter, om de ønsker at indgå aftale med Movia om, at Movia varetager de-

res kørsel via flextrafik-ordninger. Kommuner beslutter endvidere, om de tilbyder flextur som supple-

ment til den øvrige åbne kollektive transport. Movia skal udføre handicapkørsel for kommunerne. Det 

er en kommunal opgave at visitere borgere til handicapkørselsordningen. 

 

Movia budgetterer udviklingen i flextrafik med udgangspunkt i den historiske udvikling og den demo-

grafiske udvikling. Movias forventninger til nye aftaler med kommunerne indarbejdes desuden i bud-

gettet. I flextrafikken afregnes hver måned de realiserede nettodriftsomkostninger (operatørudgifter 

minus indtægter) til kommuner og regioner sammen med en a conto betaling for andre driftsudgifter. 

Det betyder, at efterreguleringen for flextrafik, der beregnes i regnskabet, er meget begrænset. 

 

Den samlede flextrafik kørsel er i 2017 steget med 3 pct. i forhold til 2016. Stigningen er sket i flexhan-

dicap og flexkommune, mens flextur og andre ordninger fastholder niveauet fra 2016. 
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Kørselsordningerne i flextrafik 

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trans-

port, der planlægges efter borgernes in-

dividuelle kørselsbehov. Kørselsordnin-

gerne kan enten være lukkede og dermed 

kun for visiterede borgere, eller de kan 

være åbne for alle. Kørslen kan planlæg-

ges som variabel kørsel, hvor der køres 

efter borgerens konkrete bestilling, eller 

som rutekørsel, hvor der køres efter en 

køreplan.  

 

I flextrafik findes følgende fem kørsels-

ordninger: 

 

Flexhandicap er kørsel for svært bevæ-

gelseshæmmede borgere. Borgerne visi-

teres 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. 

 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. Borgerne 

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, flexkommune eller flexrute. 
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I forhold til budget 2017 ligger passagerindtægter højere, og der er lavere udgifter til både operatørud-

gifter og andre driftsudgifter. Det giver samlet for flextrafik et tilskudsbehov, der ligger 70 mio. kr. un-

der budgettet svarende til 11 pct. 

 

Tabel 4. Regnskabspræsentation flextrafik (1.000 kr.) 

  R2016 B2017 R2017 
Forskel 

R2017-B2017 

          Pct. 

Passagerindtægter -44.820 -44.703 -48.636 -3.933 8,8 

Operatørudgifter 544.929 616.310 556.460 -59.849 -9,7 

Andre driftsudgifter 59.407 69.690 63.831 -5.859 -8,4 

 - Heraf kørselssupport     36.537     

 - Heraf passagerservice     12.362     

 - Heraf administration     14.932     

Tilskudsbehov i alt 559.516 641.297 571.655 -69.642 -10,9 

Anm. Andre driftsudgifter er kun opdelt på kørselssupport, passagerservice og administration i R2017, da denne fordeling er 

implementeret i løbet af 2017 og derfor ikke indgår i R2016 og B2017. 

 

Der er passagerindtægter på flextrafik-ordningerne flexhandicap og flextur. Passagerindtægterne er 9 

pct. højere end budgetteret pga. et højere passagertal i flexhandicap og et lavere passagertal i flextur 

ift. det budgetterede. 

 

Operatørudgifter er 10 pct. under det budgetterede, og andre driftsudgifter er 8 pct. under det budget-

terede. Begge afvigelser hænger sammen med, at passagertallet er 8 pct. under det budgetterede. Det 

lavere forbrug på andre driftsudgifter er også påvirket af, at mange udviklingsressourcer i Flexdan-

mark, som er trafikselskabernes fælles udviklings- og driftsselskab af flextrafikken, har været bundet 

til forberedelse af udbud af IT-platformen, hvilket har givet en begrænsning i øvrige udviklingsaktivite-

ter. 

 

Knap halvdelen af passagererne i flextrafik benytter ordningen flexrute, som det fremgår af figur 2. 

Flexpatient er næststørst med 18 pct. af passagererne i flextrafik, mens flextur - som er den eneste 

åbne ordning - omfatter 11 pct. af passagererne i flextrafik. 
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Tilskudsbehovet afspejler udover antallet af passagerer også kørselslængden og kørselseffektiviteten 

– herunder omfanget af samkørsel samt om der er egenbetaling for passagererne (der er kun egenbe-

taling i flexhandicap og flextur). Det giver sig udtryk i varierende tilskud pr. passager for de forskellige 

ordninger, som det fremgår af tabel 5. 

 

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. Flextur er også billigere end flexhandicap, som også har 

egenbetaling, fordi egenbetalingen i flextur er højere, og idet flexhandicap inkluderer servicetid til 

passagerer med ganghjælpemiddel. Flexpatient er den dyreste ordning pr. passager. Det skyldes dels, 

at der er relativt mange lange ture til hospitalerne, dels at turene også omfatter servicetid, når det er 

nødvendigt, at patienter hjælpes ind til afdelingen på hospitalet.  

 

  

Figur 2. Passagerer og tilskudsbehov fordelt på flextrafik-ordninger 
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Tabel 5. Flextrafik nøgletal 

  R2016 B2017 R2017 
Forskel 

R2017-B2017 

Antal passagerer (1.000)         Pct. 

Flexhandicap 518 468 579 110 23,5 

Flextur 390 435 389 -47 -10,8 

Flexkommune 255 356 311 -45 -12,7 

Flexpatient 673 684 660 -25 -3,6 

Flexrute 1.610 1.921 1.636 -284 -14,8 

Flextrafik i alt 3.446 3.865 3.574 -291 -7,5 

Tilskud pr. passager (kr.)           

Flexhandicap 184 204 171 -33 -16,2 

Flextur 107 113 104 -9 -8,1 

Flexkommune 171 182 163 -19 -10,6 

Flexpatient 236 246 231 -14 -5,7 

Flexrute 137 137 140 3 2,0 

Flextrafik i alt 162 166 160 -6 -3,6 

Nøgletal flextrafik i alt           

Indtægt pr. passager (kr.) -49,3 -49,5 -50,3 -0,8 1,7 

Operatørudgifter pr. passager (kr.) 158,1 159,5 155,7 -3,8 -2,4 

Operatørudgifter pr. rejseminut (kr.) 7,2 7,9 6,9 -1,0 -13,0 

Andre driftsudgifter pr. passager (kr.) 17,2 18,0 17,9 -0,2 -0,9 
a. Indtægt pr. passager er beregnet for flexhandicap og flextur, som er de to ordninger, hvor der er brugerbetaling. 
b. Flexpatient består af to ordninger: flexpatient og flexpatientbus med forskelligt omkostningsniveau 
c.  Operatørudgifter pr. rejseminut er opgjort eksklusiv flexpatientbus og flexrute. 

Det samlede passagertal for flextrafik er knap 8 pct. lavere end budgetteret for 2017. Det fremkommer 

som følge af en større stigning end budgetteret i flexhandicap og færre passagerer end budgetteret i 

de øvrige ordninger. Den fortsatte markante stigning i flexhandicap skyldes, at den demografiske ud-

vikling med højere levealder og flere ældre giver en stigning i antallet af medlemmer i flexhandicap, og 

at de enkelte medlemmer kører flere ture pr. år. En yderligere forklaring kan være, at der fortsat er 

flere, der benytter flexhandicap ordningen til kørsel til egen læge, som blev mulig i marts 2016. 

 

I Movia koordineres flextrafikken på tværs af ordningerne flexhandicap, flextur, flexkommune og flex-

patient. Jo mere kørsel der kan koordineres – jo større effektivitet i kørslen. Nøgletallene viser blandt 

andet, at der i lighed med foregående år også i 2017 er sket en effektivisering i flextrafik. Operatørud-

gifterne pr. rejseminut er reduceret med 4 pct. i forhold til 2016 og ligger 13 pct. under budgettet. 

Dette skyldes en fortsat effektivisering af driften og bedre priser fra nye udbud.  

 

Den økonomiske politik for andre driftsudgifter i flextrafik er en årlig omkostningsreduktion på 2 pct. 

pr. passager. I forhold til dette forudsatte niveau er der i regnskab 2017 realiseret en yderligere be-

sparelse på 0,9 pct. Andre driftsudgifter i regnskab 2017 er på 17,86 kr. pr. passager i forhold til bud-

gettet på 18,03 kr. pr. passager. 

 

Det samlede tilskudsbehov i 2017 for flextrafik ligger lidt højere end 2016, hvilket er 11 pct. under 

budgettet. Med et passagertal 8 pct. under budgettet er udviklingen i tilskudsbehovet tilfredsstil-

lende. I nedenstående tabel 6 er tilskudsbehovet vist pr. flextrafik ordning. 
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Tabel 6. Flextrafik tilskudsbehov (mio. kr.) 

  R2016 B2017 R2017 
Forskel 

R2017-B2017 

          Pct. 

Flexhandicap 95,1 95,3 98,7 3,4 3,5 

Flextur 41,6 49,1 40,3 -8,8 -18,0 

Flexkommune 43,7 65,0 50,7 -14,3 -22,0 

Flexpatient 158,6 168,1 152,7 -15,4 -9,2 

Flexrute 220,5 263,8 229,3 -34,5 -13,1 

Flextrafik i alt 559,5 641,3 571,7 -69,6 -10,9 

 

Tilskudsbehovet til flexhandicap ligger som den eneste ordning højere end budgettet pga. stigning i 

passagertallet. 

 

Den samlede efterregulering til kommuner og regioner vedrørende flextrafik udgør 6,6 mio. kr., som 

tilbagebetales i januar 2019. Efterreguleringen udgør 1,2 pct. af kommuners og regioners betaling til 

flextrafik i 2017. Efterreguleringen skyldes, at andre driftsudgifter er lavere end budgettet. Budgetaf-

vigelser på indtægter og operatørudgifter påvirker ikke efterreguleringen, idet der hver måned afreg-

nes for de realiserede indtægter og operatørudgifter i flextrafik. 

 

 

Efterfølgende begivenheder 

Der er ikke efter årsregnskabsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for års-

regnskabet 2017. 

 



Movia, Årsrapport 2017 

21/77 

 

 

  

  

 

                                      3. Årsregnskab 
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Regnskabsopgørelse 

Movias årsregnskab 2017 bygger på de udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Regnskabsopgørelsen 

er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og danner grundlag for Movias ef-

terregulering til kommuner og regioner for regnskabsåret 2017.  

 

Årsregnskab 2017 
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Tabel 7. Regnskabsopgørelse 2017 (1.000 kr.) 

    R2016 B2017 R2017 
Forskel 

R2017-B2017 

  Bus        Pct. 

1 Indtægter -1.699.254 -1.709.977 -1.721.232 -11.255 0,7 

  Operatørudgifter 3.016.800 3.119.546 3.041.280 -78.266 -2,5 

  Øvrige busdriftsudgifter 202.141 212.908 196.623 -16.285 -7,6 

   - Heraf kørselssupport     34.012   

  - Heraf passagerservice     162.610   

  Bus i alt 1.519.686 1.622.476 1.516.670 -105.806 -6,5 

           

 Flextrafik         

 Indtægter -44.820 -44.703 -48.636 -3.933 8,8 

 Operatørudgifter 544.929 616.310 556.460 -59.849 -9,7 

 Andre driftsudgifter 59.407 69.690 63.831 -5.859 -8,4 

  - Heraf kørselssupport     36.537   

  - Heraf passagerservice     12.362   

  - Heraf administration     14.932   

  Flextrafik i alt 559.516 641.297 571.655 -69.642 -10,9 

           

 Lokalbaner         

 Indtægter -181.368 -174.161 -179.666 -5.505 3,2 

 Operatørudgifter 474.740 476.090 476.751 660 0,1 

 Andre driftsudgifter 9.100 4.526 9.013 4.487 99,1 

 Anlæg - bane 2.279 0 777 777 0,0 

  Lokalbaner i alt 304.751 306.456 306.874 419 0,1 

           

 Fællesudgifter         

 Andre driftsudgifter 299.966 310.751 292.474 -18.277 -5,9 

  - Heraf kørselssupport     81.077   

  - Heraf passagerservice     80.141   

  - Heraf administration     131.255   

 Pensioner 18.699 20.690 22.196 1.506 7,3 

 Finansielle poster 55.436 42.650 41.987 -663 -1,6 

  Fællesudgifter i alt 374.102 374.091 356.657 -17.433 -4,7 

           

 Ekstraordinære poster 21.700 0 0 0 0,0 

  Tilskudsbehov i alt 2.779.756 2.944.319 2.751.857 -192.462 -6,5 

 Faktureret -2.888.005 -2.944.319 -2.878.005 66.314 -2,3 

  Resultat før efterregulering -108.250 0 -126.148 -126.148 0,0 

  Efterregulering 108.250 0 126.148 126.148 0,0 

  Resultat 0 0 0 0 0,0 

Anm. 1:Et negativt fortegn viser indtægter / overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger / underskud.  

Anm. 2: Andre driftsudgifter er kun opdelt på kørselssupport, passagerservice og administration i R2017, da denne fordeling er 

implementeret i løbet af 2017 og derfor ikke indgår i R2016 og B2017.  
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Balance 

Tabel 8. Balance 2017 
    1. januar 31. december 

     - - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - -- - - - -   
Immaterielle anlæg 8.979 8.545  
Grunde og Bygninger 59.410 59.016 

 
Tekniske anlæg og biler 211.007 189.589  
Anlæg under udførelse 3.726 2.860 

2 Anlægsaktiver 283.122 260.010 

3 Aktier og kapitalandele 594.978 597.830 

4 Ansvarlig lånekapital 160.342 145.376  
Deposita vedr. indgående lejemål 2.565 2.149 

 
Langfristede tilgodehavender 757.885 745.355 

5 Andre tilgodehavender 150.155 143.644 

6 Tilgodehavender ejere og tilknyttede selskaber 225.763 109.312  
Periodeafgrænsningsposter 59.875 9.638 

 
Kortfristede tilgodehavender 435.793 262.595 

 
Banker 142.873 413.105 

 
Kontante beholdninger 1 0 

7 Likvide aktiver 142.874 413.105 
 

AKTIVER I ALT 1.619.675 1.681.065 
    

 
PASSIVER (1.000 kr.) 

  

 
Balancekonto -448.787 -428.741 

 
Skattefinansierede aktiver 283.122 260.010 

8 Egenkapital -165.664 -168.731 

9 Pensionsforpligtelser 635.712 635.712  
Anlægspulje 3.600 3.600 

 
Hensatte forpligtelser 639.312 639.312 

10 Kommunekredit 391.617 336.090  
Deposita 2.196 2.210 

 
Langfristet gæld 393.813 338.300 

10 Kortfristet del af langfristet gæld 55.869 56.265  
Indenlandske kreditorer 364.194 317.356 

11 Gæld ejere og tilknyttede selskaber 206.725 278.091  
Skyldig rejsehjemmel 74.300 88.639 

 
Skyldige feriepenge 32.595 32.487  
Skyldige omkostninger 18.531 99.345 

 
Kortfristet gæld 752.214 872.184 

 
PASSIVER I ALT 1.619.675 1.681.065 

        
12 Garantiforpligtelse     
13 Eventualforpligtelser og -rettigheder     
14 Finansiel sikring     
15 Modtagne garantier     
16 Leje/operationelle leasingaftaler     
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Noter 

Note 1. Særlig om indregning af indtægter 
Indregning af indtægter sker i henhold til anvendt regnskabspraksis. Indregningen er behæftet med 

skøn, idet ledelsen ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget for de løbende afregnede indtægter, og 

idet der er en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggelsen af endelige fordelingsregnskaber mv., som kan 

medføre ændringer i tidligere indregnede indtægter. 

 

Indtægter fra passageromsætningen i Hovedstadsområdet er opgjort på baggrund af endelige forde-

lingsregnskaber frem til 2010. Den samlede indtægt er opgjort i overensstemmelse med de seneste 

kendte foreløbige opgørelser ved regnskabsafslutningen. 

 

Indtægter fra passageromsætning i Vest- og Sydsjælland (Bus- & Togsamarbejdet) er opgjort på bag-

grund af endelige regnskaber frem til 2015. Den samlede indtægt er opgjort i overensstemmelse med 

de seneste kendte foreløbige opgørelser. 

 

Der pågår politiske drøftelser om håndtering af de utilsigtede konsekvenser af bek. 445 af 13.12.2006 

om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet, idet den politiske forudsætning om, at dobbeltfak-

torordningen skal være økonomisk neutral for bustrafikken, ikke er overholdt. Opgørelsen af indtægter 

omfatter ikke eventuelle bagudrettede konsekvenser heraf. 

 

Note 2. Anlægsoversigt 

   Grunde Bygninger 

 
Lejede 
lokaler Biler 

Tekniske 
anlæg 

Immat. 
anlægs- 

aktiver 

Anlæg  
under  

udførelse I alt 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kostpris  
1. januar 2017 

19.408 53.279 7.902 7.769 423.344 86.129 3.726 601.557 

Tilgang i året 0 1.426 0 0 1.207 620 3.068 6.321 

Afgang i året 0 0 0 -7.769 0 -5.766 0 -13.535 

Overførsler 0 0 0 0 0 3.933 -3.933 0 

Kostpris  
31. december 2017 

19.408 54.705 7.902 0 424.551 84.916 2.860 594.342 

Akkumulerede ned- 
og afskrivninger 
1. januar 2017 

0 14.328 6.851 5.341 214.765 77.150 0 318.434 

Årets afskrivninger 0 1.660 161 802 20.197 4.987 0 27.807 

Af- og nedskrivninger 
afhændede aktiver 

0 0 0 -6.143 0 -5.766 0 -11.909 

Ned- og afskrivninger  
31. december 2017 

0 15.988 7.011 0 234.962 76.371 0 334.332 

Regnskabsmæssig- 
værdi 31. december 
2017 

19.408 38.717 890 0 189.589 8.545 2.860 260.010 
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Note 3. Aktier og kapitalandel i tilknyttede selskaber 
   Ejerandel 1. januar Ændringer 31. december 

   Pct. - - - - - - - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - - - - - - - - - 

Rejsekort A/S 28,9 56.668 7.973 64.641 

Rejseplanen A/S 21,7 1.761 -119 1.642 

Lokaltog A/S 75,7 536.549 -5.301 531.247 

DOT I/S 33,3 0 300 300 

I alt  594.978 2.852 597.830 

 

Værdien af Movias aktiebeholdning i selskaberne Rejsekort A/S, Rejseplanen A/S og Lokaltog A/S er 

tilpasset som følge af årets resultat for 2016 i selskaberne. Ejerandelene er opgjort pr. 31. december 

2017. I 2017 har Movia indskudt kapital i selskabet DOT I/S. 

 

Movias ejerandele i tilknyttede selskaber er i 2017 er steget med 2,9 mio. kr., hvilket skyldes årets re-

sultat i selskaberne samt et kapitalindskud i DOT I/S. 

 

Note 4. Ansvarlig Lånekapital – Rejsekort A/S 
   1. januar  Ændringer Afdrag 31. december 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rejsekort A/S 160.342 1.746 -16.712 145.376 

I alt 160.342 1.746 -16.712 145.376 

 

Movia har i perioden 2005 til 2009 indskudt ansvarlig lånekapital i selskabet Rejsekort A/S. 

 

I 2017 er der tilskrevet 1,7 mio. kr. i renteindtægter på Movias andel af den ansvarlige lånekapital hos 

Rejsekort A/S og tilbagebetalt 16,7 mio. kr. fra Rejsekort A/S til Movia. Ultimo 2017 er Movias andel af 

den ansvarlige lånekapital hos Rejsekort A/S på 145,4 mio.kr. 

 

Note 5. Andre tilgodehavender 
Andre tilgodehavender er fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 faldet med 6,5 mio. kr. Faldet kan 

primært henføres til afskrivninger på debitorer og hensættelse til tab på debitorer. 

 

Der har ikke været afskrivninger af enkelte sager over 50.000 kr. i 2017. Afskrivninger i 2017 kan der-

med henføres til sager med en værdi under 50.000 kr. Kontrolafgifter afskrives fuldt ud ved overdra-

gelsen til inddrivelse af SKAT og indtægtsføres i takt med, at SKAT inddriver de skyldige beløb. SKAT’s 

inddrivelsessystem EFI har været ude af drift siden 2016. Movia forventer, at det nye system kan tages 

i brug i løbet af 2018. Årets resultat blev påvirket af afskrivninger på debitorer med 3,5 mio. kr. 

 

Primo januar 2017 var 8,1 mio. kr. hensat til tab på debitorer. Dette beløb er i 2017 opjusteret til en 

samlet hensættelse til tab på 16,5 mio. kr. ultimo 2017. Opjusteringen har givet en negativ påvirkning 

på andre tilgodehavender på 8,4 mio. kr. Modsatrettet er der flere mindre stigninger på konkrete debi-

torer, hvor udestående er steget i regnskabsåret. 
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Note 6. Tilgodehavender vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 
   1. januar 31. december 

   - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - 

Kommuner 198.049 80.384 

Regioner 25.176 27.239 

Tilknyttede selskaber 2.538 1.690 

I alt 225.763 109.312 

 

Faldet fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 skyldes primært et fald i tilgodehavende efterregule-

ring hos kommuner fra 2015, der er afregnet i januar 2017.  

 
Note 7. Likvide aktiver 
 

Finansieringsopgørelse 
   R2016 R2017 

  - - - - - Tusinde kr. - - - - - 

Likvide beholdninger primo  128.711  142.874 

Tilgang af likvide aktiver   

+/- Årets resultat 0 0 

+/- Lånoptagelse 0 0 

+/- Øvrige finansforskydninger 69.934 325.362 

Anvendelse af likvide midler   

Afdrag på lån -55.771 -55.131 

Likvide midler ultimo  142.874   413.105  

 

Den likvide beholdning er steget væsentligt i 2. halvår af 2017 hovedsageligt på grund af for høje à 

conto afregninger fra DSB til Movia i indtægtsdelingen med DSB og Metroselskabet samt et lavere til-

skudsbehov end det budgetterede for så vidt angår kommuners og regioners a conto tilskud. 
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Den likvide beholdning er primo 2018 reduceret til et niveau omkring målsætningen på 150 mio. kr. Re-

duktionen skyldes udbetaling af efterregulering til kommuner og regioner på 108 mio. kr. samt regule-

ring af a conto indtægter overfor DSB og Metroselskabet med 172 mio. kr. Reguleringen af a conto ind-

tægterne er højere end normalt, da a conto indtægterne har været budgetteret forsigtigt pga. usikker-

hed om effekten på indtægtsfordelingen af Takst Sjælland. 

 

Note 8. Udvikling i egenkapitalen i 2017 

 31. december 2017 

   Tusinde kr. 

Primo -165.664 

Årets resultat 0 

Afskrivninger af anlægsaktiver -27.807 

Køb/Salg af anlægsaktiver 4.695 

Opskrivning/nedskrivning af aktiver -20.853 

Afdrag lån 55.131 

Regulering af hensættelser -14.232 

Ultimo -168.730 

 

Egenkapitalen er i 2017 faldet med 3,1 mio. kr. fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.  Faldet skyl-

des primært, at Movia i 2017 har et større salg af anlægsaktiver end anskaffelse.  

 

Den væsentligste årsag til Movias negative egenkapital er en pensionsforpligtelse i forhold til tjene-

stemænd på 636 mio. kr., der er blevet beregnet i 2015 og er indregnet i primo-saldoen. I takt med, at 

pensionisterne får udbetalt deres pension, vil udgiften via Movias resultatopgørelse blive finansieret 

af kommuner og regioner. Der ansættes ikke længere tjenestemænd i Movia. Pensionsforpligtelsen vil 

derfor med tiden falde, og egenkapitalen blive positiv, når den genberegnes hvert 5. år, og den nega-

tive egenkapital er derfor ikke isoleret set problematisk for Movia. 

 

Figur 3. Udvikling i likviditet 
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Movia har i 2017 indgået en operationel leasingaftale af bilflåde, hvilket har betydet et større salg af 

anlægsaktiver end tidligere år. Egenkapitalen er i 2017 påvirket med afskrivninger for -27,8 mio. kr. og 

køb/salg af anlægsaktiver for 4,7 mio. kr., som følge af ændringerne i anlægsaktiverne i 2017. 

 

Der er sket en nedskrivning af aktiver på 20,9 mio. kr. i 2017 som følge af modtagne afdrag på den an-

svarlige lånekapital hos Rejsekort A/S samt regulering af hensættelse til tab på 8,4 mio. kr., da SKATs 

EFI system har været ud af drift, og det ikke har været muligt at overdrage overforfaldne fordringer til 

inddrivelse hos SKAT.  

 

Movia har i 2017 afdraget 55,1 mio. kr. på lån optaget hos Kommunekredit.  

 

Note 9. Pensionsforpligtelser 
Movias pensionsforpligtelse til tjenestemænd er aktuarberegnet pr. 31. december 2015 til 635,7 mio. 

kr. og bliver aktuarberegnet igen i 2020 i henhold til regnskabspraksis. Pensionsforpligtelsen nedregu-

leres ikke årligt med løbende betalinger som følge af de usikkerheder, der er forbundet med opgørel-

sen. Baseret på tidligere års erfaringer vurderes det mest retvisende at fastholde forpligtelsen på den 

beregnede værdi. 

 

Note 10. Langfristet gæld 
   Hovedstol Primo Ultimo Udløbsdato Sikring 

    - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - -        

Rejsekortlån - variabelt 180.000 126.000 115.500 28-12-2028 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 70.000 38.182 31.818 21-12-2022 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 130.000 38.384 19.319 19-10-2018 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 58.000 43.878 41.622 03-10-2028 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 120.000 101.733 93.061 24-10-2028 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 123.000 99.310 91.034 18-12-2028 - 

I alt 681.000 447.487 392.355       

 

Alle Movias lån er optaget hos Kommunekredit.  

 

Gæld til Kommunekredit udgør 392,4 mio. kr. Heraf forfalder 56,3 mio. kr. til betaling i 2018.  

 

Note 11. Gæld vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 
   1. januar 31. december 

    - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - 

Kommuner 113.726 171.092 

Regioner 50.440 68.968 

Tilknyttede selskaber 42.559 38.031 

I alt 206.725 278.091 

 

Gæld vedrørende ejere og tilknyttede selskaber er steget med 71,4 mio. kr. fra 1. januar 2017 til 31. 

december 2017.  Stigningen skyldes primært en forøgelse af skyldig efterregulering til kommuner og 

regioner, der i 2017 er vokset fra 161,5 mio. kr. til 239,3 mio. kr. I 2016 indeholdt posten efterregulering 

til kommuner og regioner for årene 2015 og 2016, mens gæld vedrørende ejere og tilknyttede selska-

ber pr 31. december 2017 indeholder efterreguleringen for årene 2016 og 2017. Gælden til tilknyttede 

selskaber er i 2017 faldet med 4,5 mio. kr., hvilket skyldes forskydning i afregninger med selskaberne. 
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Note 12. Garantiforpligtelser 
  Restbeløb         Udløb Vedrørende 

    Tusinde kr.     

Handelsbanken 362.359 02-01-2034 Lån optaget til køb af nye tog, Lokaltog A/S 

Handelsbanken 52.128 30-09-2036 Lån optaget til køb af nye tog, Lokaltog A/S 

I alt 414.487    

 

Note 13. Eventualforpligtelser og rettigheder 

 Driften af variabel flexkørsel er organiseret i foreningen Flexdanmark F.m.b.a., som Movia er med-

lem af. Movia har over for foreningen garanteret en andel af feriepengeforpligtelsen svarende til 

Movias andel af den samlede kørsel. Pr. 31. december 2017 udgjorde Movias andel af feriepenge-

forpligtelsen 1,7 mio. kr. 

 Der har i 2017 været drøftelser om muligt krav fra operatør relateret til indkøb af materiel til brug 

for kontraktopfyldelse. Movia har afvist kravet, som er udokumenteret, ligesom der ikke er skriftlig 

dokumentation for erstatningspådragende adfærd fra Movias side. Administrationen vurderer, at 

procesrisikoen er lav. 

 Indtægtssamarbejdet som Movia er en del af, er forpligtet til at refundere ubrugte klippekort indtil 

primo februar 2018. Ligeledes er Movia forpligtet til at refundere visse rejsekort solgt til engros 

kunder, når kortene udløber. 

 Der er ved årets udgang en række konkrete, afgrænsede uenigheder mellem Movia og busoperatø-

rer vedrørende forhold knyttet til bestræbelserne på at opnå planlægningsmæssig fleksibilitet og 

effektiv drift i henhold til Movias buskontrakter. Langt overvejende er beløb knyttet til tvistspørgs-

mål behæftet med stor usikkerhed, da de pågældende operatørers påstande hviler på utilstrække-

ligt grundlag. Administrationens vurdering er, at procesrisikoen alt overvejende er lav. 

 Movia har i 2017 indgået en operationel leasing aftale med Kommune Leasing om leasing af 22 bi-

ler i 5 år. Movias samlede leje- /operationelle leasingaftaler er opgjort i note 16. 
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Note 14. Finansiel sikring 

   Hovedstol 
Restgæld 

Ultimo Rente 

Markedsværdi 
31. december 

2017 Handelsdato Udløbsdato 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rejsekortlån - variabelt 180.000 115.500 1,5% -5.872 10-12-2012 28-12-2028 

Rejsekortlån - variabelt 70.000 31.818 3,4% -2.814 22-12-2009 19-12-2022 

Rejsekortlån - variabelt 130.000 19.319 2,5% -348 01-12-2010 19-10-2018 

Rejsekortlån - variabelt 58.000 41.622 3,5% -7.438 05-07-2011 03-10-2028 

Rejsekortlån - variabelt 120.000 93.061 1,6% -5.319 18-06-2014 24-10-2028 

Total 558.000 301.321  -21.790   

Anm.:   Alle renteswap-aftaler er indgået med Nordea Bank Finland Plc. 

Movia har indgået ovenstående aftaler om renteswap med det formål at omlægge variable rentebeta-

linger til en fast rente. Renteswaps reducerer dermed Movias risiko for udgiftsstigning ved stigende 

renteniveau. 

 

Markedsværdi pr. 31. december 2017 af ovenstående renteswaps er negativ med 21,8 mio. kr. Beløbet 

er i overensstemmelse med gældende regnskabsregler ikke indregnet i årsregnskabet. 

 

Note 15. Modtagne garantier 
   1. januar 31. december 

   - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - 

Kortsalg 3.018 2.998 

Kontrakter 129.000 132.000 

Flextrafik 19.940 16.494 

Andre 1.000 0 

I alt 152.958 151.492 

 

Garantier er i al væsentlighed de garantier, Movias leverandører har stillet i henhold til indgåede  

kontrakter. 

 

Note 16. Leje-/operationelle leasingaftaler 
Movias leje-/leasingforpligtelser udgjorde 73,1 mio.kr. ultimo 2017 (2016: 16,7 mio. kr.), der primært er 

relateret til lokaleleje til 2025 og biler. De årlige omkostninger udgør 13,4 mio. kr. (2016: 11,0 mio. kr.).  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for 2017 aflægges i henhold til 

gældende lovgivning og efter Økonomi- og In-

denrigsministeriets retningslinjer i Budget- og 

regnskabssystem for Kommuner tilpasset Mo-

vias særlige forhold. Principper for indregning 

og måling er uændret. 

 

Der er foretaget reklassifikation af 120,7 mio. 

kr. mellem sammenligningstallene for hhv. an-

dre tilgodehavender og indenlandske kreditorer 

som følge af, at mellemværende med ejere og 

tilknyttede selskaber var præsenteret netto. 

Ændringen påvirker alene balancesummen og 

har hverken indvirkning på årets resultat eller 

egenkapital.  

 

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 fra salg af rejsehjemmel til busser og 

tog mv. består af flere indtægtskilder, herunder 

direkte salg af rejsehjemmel og indtægter mod-

taget i bl.a. takstsamarbejder på tværs af Sjæl-

land. Indtægter ved direkte salg af rejsehjem-

mel i f.eks. kiosker og webshop indregnes på 

salgstidspunktet. 

 

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. 

 

Salgsindtægter 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 Økonomi- og Inden-

rigsministeriets retningslinjer i Budget- og 

regnskabssystem for Kommuner.  

 

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 A/S på ansvarlig lånekapi-

tal - udlånt fra Movia til Rejsekort A/S -ind-

tægtsføres under fællesudgifter. 

 

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 
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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 

Patenter Afskrives ikke 

 

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. 

 

Eftersom hovedaktivitetens brugstid er fastsat 

til 2027, vurderes det som mest retvisende, at 

eksempelvis en tilgang i f.eks. 2017 afskrives 

over hovedaktivitetens resterende brugstid, 

som til den tid vil være 10 år. 

 

Der foretages lineære afskrivninger over den 

forventede brugstid, baseret på følgende vur-

dering af aktivernes forventede brugstider: 
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Tekniske anlæg og biler 3 - 7 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. 

 

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 
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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, 2018 og 2019. 

2019 er sidste 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 2017 for Trafikselskabet Movia.  

 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 

overensstemmelse med kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem 

for kommuner”. 

  

Det er endvidere vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og udviklingen i Movias aktiviteter og økonomiske forhold.  

 

 

København, 28. februar 2018 

 

 

 

____________________ 

Dorthe Nøhr Pedersen 

Administrerende direktør 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Thomas Gyldal Petersen Per Hovmand  Niels E. Bjerrum  

Formand Næstformand    

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

John Engelhardt Henrik Hvidesten Peter Jacobsen

  

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Benedikte Kiær Christoffer Buster Reinhardt  Mikael Smed 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia 

 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Trafikselskabet Movia for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2017, side 22- 40, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis med 

følgende nøgletal: 

 

 Samlet tilskudsbehov før efterregulering på 2.751,9 mio. kr. 

 Aktiver i alt på 1.681,1 mio. kr. 

 Egenkapital i alt -168,7 mio. kr. 

 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæ-

sen, revision mv.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 

overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.  

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 sammenhængende opga-

veperiode på 11 år frem til og med regnskabsåret 2017. Vi blev senest valgt efter en udbudsprocedure 

i 2013, hvor vi fik revisionsaftalen forlænget for en 4 årig-periode til og med regnskabsåret 2017. 

 

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 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores 
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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. 

 

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 revisi-

onshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklu-

sion 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 bekendtgørelse om kommuners budget- og regn-

skabsvæsen, revision mv. medtaget det af bestyrelsen godkendte årsbudget for 2017 som sammen-

ligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

 

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 mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

svigelser 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, med mindre ledelsen 

enten har til hensigt at likvidere Trafikselskabet Movia, indstille driften eller ikke har andet realistisk 

alternativ end at gøre dette.  
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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 

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 8-20.  
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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. 

 

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 28. februar 2018  

 

Ernst & Young 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

 

 

 

Jens Thordahl Nøhr 

statsaut. revisor 

MNE-nr. 32212  
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I 2017 udgør tilskudsbehovet 2.751,9 mio. kr. Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Movias tilskudsbehov 

dækkes af tilskud fra kommuner og regioner. Kommuner og regioner har i 2017 indbetalt 2.878,0 mio. 

kr. i tilskud. Der bliver udbetalt 126,1 mio. kr. i efterregulering for årsregnskab 2017 til kommuner og 

regioner. Heraf betales 128,9 mio. kr. tilbage til 39 kommuner og 2 regioner, mens 6 kommuner skal 

betale 2,7 mio. kr. til Movia. Efterreguleringen vil blive afregnet i januar 2019. 

 

Regionalt tilskud og efterregulering 

Regionernes tilskud er i de to nedenstående tabeller fordelt på relevante kategorier for regionerne.  

 

Movia skal betale 51,6 mio. kr. til Region Hovedstaden i januar 2019. 

 

Tabel 9. Region Hovedstaden (1.000 kr.) 

  R2016 R2017 Faktureret 
Efter- 

regulering 

Bus 226.461 191.545 -232.685 41.140 

Flexpatient 28.585 25.196 -25.439 243 

Lokalbane 118.871 115.674 -118.549 2.876 

Fællesudgifter ekskl. flextrafik 165.830 157.013 -164.315 7.302 

Ekstraordinære poster 2.178 0 0 0 

Tilskud i alt 541.924 489.427 -540.989 51.561 

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

Movia skal betale 3,0 mio. kr. til Region Sjælland i januar 2019. 

 

Tabel 10. Region Sjælland (1.000 kr.) 

  R2016 R2017 Faktureret 
Efter- 

regulering 

Bus 145.594 149.052 -151.084 2.032 

Flexpatient 130.031 127.470 -128.213 742 

Lokalbane 185.881 191.201 -190.284 -917 

Fællesudgifter ekskl. flextrafik 30.583 28.874 -30.025 1.151 

Ekstraordinære poster 448 0 0 0 

Tilskud i alt 492.537 496.597 -499.606 3.008 

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

 

Fordelingsregnskab 2017 
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Kommunalt tilskud og efterregulering 

 

Tabel 11. Kommunalt tilskud og efterregulering (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles Ekstraordinære   

  Bus handicap tur Kommune rute udgifter poster Total 

København   

Regnskab 2016 281.533  17.821  0  14  4.376  59.884  8.752  372.380  

Regnskab 2017 277.286  19.091  2  7.564  12.889  56.910  0  373.742  

Faktureret 2017 -300.510  -19.539  0  -7.640  -12.955  -58.792  0  -399.437  

Efterregulering 2017 23.224  449  -2  77  66  1.882  0  25.696  

Frederiksberg                 

Regnskab 2016 43.097  4.517  0  1  2.704  8.932  1.358  60.609  

Regnskab 2017 39.913  4.510  0  0  2.643  8.583  0  55.649  

Faktureret 2017 -47.005  -4.631  0  0  -2.648  -8.989  0  -63.273  

Efterregulering 2017 7.092  120  0  -0  5  406  0  7.624  

Albertslund                 

Regnskab 2016 8.731  933  0  555  3.876  1.636  225  15.956  

Regnskab 2017 9.824  924  0  2.512  5.091  1.480  0  19.831  

Faktureret 2017 -9.434  -950  0  -2.532  -5.132  -1.560  0  -19.608  

Efterregulering 2017 -390  26  0  20  41  79  0  -224  

Ballerup                 

Regnskab 2016 21.707  2.978  602  813  10.607  2.688  272  39.667  

Regnskab 2017 20.927  2.941  579  810  10.975  2.431  0  38.663  

Faktureret 2017 -21.344  -3.012  -608  -819  -10.978  -2.502  0  -39.263  

Efterregulering 2017 416  71  30  9  3  72  0  601  

Brøndby                 

Regnskab 2016 14.428  1.920  747  866  7.027  1.874  169  27.031  

Regnskab 2017 13.693  1.768  747  638  6.605  1.776  0  25.227  

Faktureret 2017 -14.767  -1.807  -789  -645  -6.582  -1.856  0  -26.446  

Efterregulering 2017 1.074  40  42  7  -23  80  0  1.219  

Dragør                 

Regnskab 2016 4.727  491  66  51  1.371  661  231  7.598  

Regnskab 2017 4.565  515  37  23  1.355  633  0  7.127  

Faktureret 2017 -4.869  -542  -39  -23  -1.357  -660  0  -7.491  

Efterregulering 2017 305  28  2  0  2  27  0  364  

Gentofte                 

Regnskab 2016 30.413  3.916  -0  51  4.244  4.466  669  43.759  

Regnskab 2017 31.482  3.932  0  30  4.411  4.328  0  44.184  

Faktureret 2017 -34.098  -4.018  0  -31  -4.423  -4.508  0  -47.077  

Efterregulering 2017 2.616  86  0  0  12  180  0  2.893  
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Tabel 11. Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles Ekstraordinære   

  Bus handicap tur Kommune rute udgifter poster Total 

Gladsaxe   

Regnskab 2016 25.464  2.689  1.067  50  7.526  3.577  526  40.899  

Regnskab 2017 27.026  2.689  974  36  8.141  3.746  0  42.612  

Faktureret 2017 -28.876  -2.759  -1.033  -37  -8.161  -3.589  0  -44.454  

Efterregulering 2017 1.849  69  59  0  20  -156  0  1.842  

Glostrup                 

Regnskab 2016 9.852  623  0  991  3.336  1.677  152  16.631  

Regnskab 2017 10.704  678  0  1.128  4.071  1.622  0  18.202  

Faktureret 2017 -11.602  -722  0  -1.141  -4.084  -1.710  0  -19.259  

Efterregulering 2017 898  44  0  14  13  88  0  1.057  

Herlev                 

Regnskab 2016 12.750  1.125  0  31  3.736  1.950  238  19.830  

Regnskab 2017 13.460  1.227  0  11  3.812  2.073  0  20.584  

Faktureret 2017 -14.111  -1.281  0  -11  -3.832  -2.161  0  -21.396  

Efterregulering 2017 651  53  0  0  19  87  0  811  

Hvidovre                 

Regnskab 2016 22.062  2.302  0  727  5.651  3.463  598  34.803  

Regnskab 2017 21.303  2.483  0  580  8.367  3.344  0  36.078  

Faktureret 2017 -24.177  -2.556  0  -586  -8.339  -3.454  0  -39.113  

Efterregulering 2017 2.874  72  0  6  -28  110  0  3.035  

Høje-Taastrup                 

Regnskab 2016 18.158  1.869  550  43  5.883  2.370  321  29.192  

Regnskab 2017 18.984  1.963  608  49  5.684  2.268  0  29.556  

Faktureret 2017 -20.359  -2.030  -647  -49  -5.696  -2.373  0  -31.154  

Efterregulering 2017 1.374  68  39  0  11  105  0  1.597  

Ishøj                 

Regnskab 2016 4.082  1.004  0  25  2.981  440  49  8.581  

Regnskab 2017 4.357  1.035  0  22  3.119  419  0  8.952  

Faktureret 2017 -4.848  -1.073  0  -22  -3.127  -440  0  -9.509  

Efterregulering 2017 491  38  0  0  7  21  0  557  

Egedal                 

Regnskab 2016 13.960  973  548  13  5.724  1.671  161  23.050  

Regnskab 2017 15.433  908  580  27  9.987  1.666  0  28.601  

Faktureret 2017 -15.568  -941  -624  -27  -10.026  -1.686  0  -28.871  

Efterregulering 2017 135  33  44  0  39  20  0  270  
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Tabel 11. Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles Ekstraordinære   

  Bus handicap tur Kommune rute udgifter poster Total 

Lyngby-Taarbæk   

Regnskab 2016 28.376  1.714  717  91  2.790  3.403  432  37.524  

Regnskab 2017 29.435  1.564  607  120  2.984  3.265  0  37.975  

Faktureret 2017 -31.053  -1.621  -643  -121  -2.991  -3.403  0  -39.831  

Efterregulering 2017 1.618  57  35  1  6  138  0  1.855  

Rødovre                 

Regnskab 2016 20.914  2.151  0  50  5.271  3.988  660  33.034  

Regnskab 2017 21.523  2.094  0  33  5.314  3.916  0  32.880  

Faktureret 2017 -22.869  -2.150  0  -33  -5.323  -3.956  0  -34.331  

Efterregulering 2017 1.345  56  0  0  9  40  0  1.451  

Rudersdal                 

Regnskab 2016 33.262  2.339  1.127  29  5.328  3.562  498  46.146  

Regnskab 2017 34.012  1.888  1.124  30  5.223  3.372  0  45.648  

Faktureret 2017 -33.085  -1.957  -1.191  -30  -5.239  -3.459  0  -44.961  

Efterregulering 2017 -927  70  67  0  16  87  0  -687  

Tårnby                 

Regnskab 2016 17.271  2.031  0  51  4.242  2.823  473  26.891  

Regnskab 2017 15.667  1.823  0  46  3.290  2.686  0  23.511  

Faktureret 2017 -16.373  -1.894  0  -45  -3.298  -2.799  0  -24.408  

Efterregulering 2017 706  71  0  -1  8  113  0  897  

Vallensbæk                 

Regnskab 2016 3.268  62  0  37  862  371  47  4.647  

Regnskab 2017 3.617  60  0  21  777  370  0  4.844  

Faktureret 2017 -3.607  -66  0  -21  -780  -386  0  -4.859  

Efterregulering 2017 -10  6  0  0  2  16  0  15  

Furesø                 

Regnskab 2016 17.235  1.949  528  21  4.172  1.609  120  25.634  

Regnskab 2017 17.768  1.879  578  41  3.820  1.550  0  25.636  

Faktureret 2017 -18.482  -1.941  -626  -41  -3.837  -1.621  0  -26.549  

Efterregulering 2017 714  62  49  0  17  71  0  913  

Allerød                 

Regnskab 2016 14.118  548  409  382  4.939  1.439  130  21.965  

Regnskab 2017 14.563  692  336  325  5.383  1.376  0  22.675  

Faktureret 2017 -14.802  -711  -368  -329  -5.430  -1.393  0  -23.033  

Efterregulering 2017 238  19  32  3  47  18  0  358  
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Tabel 11. Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles Ekstraordinære   

  Bus handicap tur Kommune rute udgifter poster Total 

Fredensborg   

Regnskab 2016 14.272  1.580  1.725  874  15.110  1.579  228  35.367  

Regnskab 2017 15.008  1.665  1.135  1.066  13.588  1.667  0  34.129  

Faktureret 2017 -15.447  -1.708  -1.210  -1.074  -13.601  -1.724  0  -34.763  

Efterregulering 2017 439  43  75  8  13  57  0  635  

Frederikssund                 

Regnskab 2016 21.519  1.539  1.245  104  14.294  1.988  222  40.912  

Regnskab 2017 22.261  1.700  1.665  177  14.602  1.905  0  42.310  

Faktureret 2017 -22.559  -1.736  -1.727  -178  -14.656  -1.966  0  -42.822  

Efterregulering 2017 298  36  62  1  54  61  0  512  

Halsnæs                 

Regnskab 2016 6.345  1.061  654  628  4.518  587  41  13.834  

Regnskab 2017 7.394  1.079  723  493  4.714  601  0  15.004  

Faktureret 2017 -6.786  -1.135  -751  -497  -4.727  -615  0  -14.509  

Efterregulering 2017 -609  56  28  4  13  13  0  -495  

Gribskov                 

Regnskab 2016 17.729  1.557  1.061  3.611  5.530  1.604  210  31.302  

Regnskab 2017 18.332  1.634  1.033  4.094  5.442  1.543  0  32.079  

Faktureret 2017 -18.760  -1.691  -1.077  -4.125  -5.460  -1.610  0  -32.724  

Efterregulering 2017 428  57  43  31  18  67  0  645  

Helsingør                 

Regnskab 2016 27.969  1.972  3.307  159  9.248  3.528  382  46.566  

Regnskab 2017 33.044  1.957  3.538  164  9.825  3.553  0  52.080  

Faktureret 2017 -32.287  -2.025  -3.691  -165  -9.861  -3.679  0  -51.708  

Efterregulering 2017 -757  68  154  1  36  126  0  -371  

Hillerød                 

Regnskab 2016 24.589  1.816  0  1.437  14.368  3.086  397  45.693  

Regnskab 2017 28.313  1.730  0  1.685  12.855  3.077  0  47.661  

Faktureret 2017 -28.692  -1.796  0  -1.702  -12.838  -3.164  0  -48.192  

Efterregulering 2017 379  66  -0  16  -18  87  0  531  

Hørsholm                 

Regnskab 2016 11.025  1.325  576  208  2.811  1.439  222  17.606  

Regnskab 2017 13.818  1.272  484  141  2.821  1.567  0  20.102  

Faktureret 2017 -14.040  -1.303  -511  -142  -2.804  -1.466  0  -20.265  

Efterregulering 2017 222  32  27  1  -18  -101  0  163  
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Tabel 11. Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles Ekstraordinære   

  Bus handicap tur Kommune rute udgifter poster Total 

Lejre   

Regnskab 2016 18.613  966  592  1.259  1.047  2.350  214  25.040  

Regnskab 2017 18.700  1.001  675  1.441  1.029  2.253  0  25.099  

Faktureret 2017 -19.238  -1.040  -718  -1.452  -1.031  -2.380  0  -25.859  

Efterregulering 2017 539  39  43  11  1  127  0  760  

Greve                 

Regnskab 2016 11.309  1.348  572  0  881  1.509  112  15.731  

Regnskab 2017 12.519  1.668  0  0  1.155  1.455  0  16.797  

Faktureret 2017 -12.477  -1.723  0  0  -1.156  -1.523  0  -16.879  

Efterregulering 2017 -42  56  0  0  1  67  0  82  

Roskilde                 

Regnskab 2016 44.060  3.325  2.641  0  1.290  6.167  498  57.982  

Regnskab 2017 49.286  3.586  2.357  0  932  5.967  0  62.128  

Faktureret 2017 -50.410  -3.659  -2.446  0  -933  -6.216  0  -63.664  

Efterregulering 2017 1.124  74  88  0  1  249  0  1.536  

Køge                 

Regnskab 2016 33.625  1.942  1.654  0  2.417  5.178  381  45.197  

Regnskab 2017 37.486  2.262  1.759  0  2.549  5.027  0  49.084  

Faktureret 2017 -40.379  -2.316  -1.859  0  -2.554  -5.395  0  -52.503  

Efterregulering 2017 2.894  54  100  0  4  367  0  3.419  

Solrød                 

Regnskab 2016 3.725  412  563  0  520  457  53  5.730  

Regnskab 2017 3.677  489  529  0  480  443  0  5.618  

Faktureret 2017 -3.803  -506  -557  0  -481  -461  0  -5.807  

Efterregulering 2017 126  17  28  0  1  18  0  190  

Stevns                 

Regnskab 2016 8.927  772  568  1.309  -77  1.099  34  12.631  

Regnskab 2017 12.665  890  575  1.326  0  1.489  0  16.945  

Faktureret 2017 -14.732  -924  -594  -1.337  0  -1.535  0  -19.121  

Efterregulering 2017 2.068  34  18  11  0  46  0  2.177  

Kalundborg                 

Regnskab 2016 30.913  1.837  2.225  1.667  416  3.799  0  40.857  

Regnskab 2017 31.460  2.096  2.284  1.623  297  3.614  0  41.374  

Faktureret 2017 -31.960  -2.140  -2.368  -1.636  -298  -3.805  0  -42.208  

Efterregulering 2017 500  45  84  13  1  191  0  834  
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Tabel 11. Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles Ekstraordinære   

  Bus handicap tur Kommune rute udgifter poster Total 

Sorø   

Regnskab 2016 11.420  831  762  483  294  1.460  0  15.250  

Regnskab 2017 12.441  795  719  395  256  1.444  0  16.051  

Faktureret 2017 -11.488  -845  -749  -398  -258  -1.444  0  -15.182  

Efterregulering 2017 -953  50  30  3  2  0  0  -868  

Odsherred                 

Regnskab 2016 17.692  1.410  1.044  1.695  7.352  2.129  0  31.323  

Regnskab 2017 18.415  1.544  881  1.847  8.476  2.055  0  33.217  

Faktureret 2017 -18.076  -1.601  -916  -1.860  -8.550  -2.155  0  -33.159  

Efterregulering 2017 -339  57  35  14  74  101  0  -58  

Næstved                 

Regnskab 2016 33.975  3.773  1.132  0  3.623  4.850  0  47.354  

Regnskab 2017 34.229  4.315  1.069  0  2.377  4.702  0  46.693  

Faktureret 2017 -34.751  -4.427  -1.133  0  -2.379  -5.012  0  -47.702  

Efterregulering 2017 522  111  64  0  2  310  0  1.009  

Slagelse                 

Regnskab 2016 34.079  2.518  2.226  1.988  27.808  5.267  0  73.887  

Regnskab 2017 35.148  2.836  2.029  1.921  21.519  5.038  0  68.492  

Faktureret 2017 -36.291  -2.865  -2.101  -1.937  -21.603  -5.329  0  -70.127  

Efterregulering 2017 1.142  29  72  17  84  291  0  1.635  

Faxe                 

Regnskab 2016 10.651  1.265  1.638  3.395  802  904  0  18.656  

Regnskab 2017 10.548  1.336  1.636  1.719  702  846  0  16.788  

Faktureret 2017 -10.617  -1.387  -1.738  -1.734  -703  -897  0  -17.077  

Efterregulering 2017 69  51  102  15  1  51  0  290  

Holbæk                 

Regnskab 2016 25.385  2.034  2.002  4.354  2.151  3.611  0  39.537  

Regnskab 2017 24.773  2.236  2.010  3.927  1.618  3.179  0  37.741  

Faktureret 2017 -25.213  -2.322  -2.083  -3.914  -1.621  -3.459  0  -38.612  

Efterregulering 2017 440  86  73  -13  3  281  0  871  

Ringsted                 

Regnskab 2016 16.640  775  922  1.277  8.663  2.467  0  30.744  

Regnskab 2017 17.349  1.001  939  1.420  9.408  2.383  0  32.499  

Faktureret 2017 -17.839  -1.037  -1.009  -1.433  -9.399  -2.501  0  -33.218  

Efterregulering 2017 490  37  71  13  -9  118  0  719  
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Tabel 11. Kommunalt tilskud og efterregulering - fortsat (1.000 kr.) 
    Flex- Flex- Flex- Flex- Fælles Ekstraordinære   

  Bus handicap tur Kommune rute udgifter poster Total 

Lolland   

Regnskab 2016 35.912  2.119  2.422  8.059  128  3.932  0  52.572  

Regnskab 2017 32.417  2.169  1.924  7.970  111  3.146  0  47.735  

Faktureret 2017 -34.881  -2.212  -1.973  -8.026  -111  -3.493  0  -50.697  

Efterregulering 2017 2.465  43  50  57  1  347  0  2.962  

Vordingborg                 

Regnskab 2016 21.894  2.013  2.689  5.626  115  3.206  0  35.542  

Regnskab 2017 21.414  1.936  2.594  4.349  0  3.098  0  33.391  

Faktureret 2017 -21.869  -2.017  -2.698  -4.382  0  -3.267  0  -34.233  

Efterregulering 2017 455  81  103  34  0  169  0  842  

Guldborgsund                 

Regnskab 2016 19.955  2.935  3.005  695  561  3.008  0  30.158  

Regnskab 2017 19.834  2.851  3.538  913  600  2.904  0  30.639  

Faktureret 2017 -20.990  -2.899  -3.688  -920  -601  -2.958  0  -32.056  

Efterregulering 2017 1.156  49  150  7  1  54  0  1.417  

Total kommuner                 

Regnskab 2016 1.147.631  95.076  41.586  43.722  220.516  177.689  19.074  1.745.294  

Regnskab 2017 1.176.074  98.709  40.269  50.713  229.298  170.770  0  1.765.833  

Faktureret 2017 -1.235.424  -101.518  -42.165  -51.096  -229.858  -177.351  0  -1.837.411  

Efterregulering 2017 59.350  2.808  1.896  383  560  6.581  0  71.578  

 Anm.:  Alle tal er afrundet til hele 1.000. Der kan derfor være en mindre efterregulering 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. 

 

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. Andre ope-

ratørudgifter, der ikke er registreret på kontrak-

ter, fordeles på alle buslinjer efter bustimer. 

 

Øvrige busdriftsudgifter fordeles på buslinjer 

med fordelingsnøgler. Hvor det er muligt, regi-

streres øvrige busdriftsudgifter direkte på en-

ten buslinje eller kommune og fordeles dermed 

ikke efter fordelingsnøgler. Hvis der anvendes 

fordelingsnøgle, er det som udgangspunkt 

bustimer. Hvor det er relevant foretages en for-

deling af udgifterne efter bustimer pr. takstom-

råde.  

 

Der er følgende fordelinger, der ikke fordeles 

med bustimer: 
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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 den 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-

gørelsesmetoden af passagertallet på Østba-

nen i forbindelse med justering af takstområde-

grænsen mellem takstområde Hovedstaden og 

takstområde Syd pr. 20. januar 2013. 

Udgift Fordelingsnøgle 

Rejsekort,  
abonnementsafgift 

Bus- og baneindtægter 

Rejsekort, drift Busindtægter 

Provision Busindtægter 

Næstved Terminal Bustimer for busser der an-
vender Næstved Terminal 

Rejsehjemmel Passagerer 
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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: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. Fordeling 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 2017 for Trafikselskabet Movia.  

 

Fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper i afsnittet 

”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab” side 50 - 53.  

 

Det er vores opfattelse, at fordelingsregnskabet indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 

2017, opgørelse af regionernes tilskud for 2017 og opgørelse af kommunernes tilskud for 2017.  

 

 

København, 28. februar 2018 

 

 

 

____________________ 

Dorthe Nøhr Pedersen 

Administrerende direktør 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Thomas Gyldal Petersen Per Hovmand  Niels E. Bjerrum  

Formand Næstformand    

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

John Engelhardt Henrik Hvidesten Peter Jacobsen

  

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Benedikte Kiær Christoffer Buster Reinhardt  Mikael Smed 
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Den uafhængige revisors erklæring på Fordelings-
regnskab 2017 

Efter aftale med Trafikselskabet Movia har vi undersøgt, hvorvidt Trafikselskabet Movias Fordelings-

regnskab 2017 (perioden 1. januar – 31. december 2017), side 42 - 56, er opgjort i overensstemmelse 

med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”, side 

50 - 53.  

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed. 

Fordelingsregnskab 2017 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 være uegnet til andre formål. 

Ledelsens ansvar for Fordelingsregnskab 2017 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af Fordelingsregnskab 2017 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 2017 uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-

ser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Fordelingsregnskab 2017 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 2017 

og analyser af sammenhænge mellem bogføringen og grundlaget for udarbejdelsen af Fordelings-

regnskabet 

► Afstemt grundlaget for fordeling af nettoudgifter til Movias underliggende bogføring og regn-

skabsgrundlag 
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► Gennemgået de af Movia udførte kontroller af grundlaget for fordeling af indtægter og udgifter på 

buslinjer mv. På stikprøvebasis, har vi efterprøvet og verificeret udførte kontroller til underlig-

gende produktionssystemer og øvrige eksterne kilder  

► På stikprøvebasis efterregnet fordelingen af indtægter og udgifter (nettoudgift) på buslinjer mv. 

baseret på underliggende fordelingsnøgler, bogføring og regnskabsgrundlag 

► På stikprøvebasis efterregnet fordelingen af den opgjorte nettoudgift på buslinjer mv. 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 2017, side 42 - 56, ikke i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt 

regnskabspraksis – fordelingsregnskab”. 

København, den 28. februar 2018 

 

ERNST & YOUNG 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

Jens Thordahl Nøhr 

statsaut. revisor 

MNE-nr. 32212 
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Bilag 1. Indberetning til Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen 

Movias indberetning af regnskabsdata til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er indarbejdet i årsrappor-

ten for at gøre den sammenlignelig med andre trafikselskabers årsrapporter.  

 

  

Bilag 
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Tabel 12. Indberetning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
      Forskel 

  R2016 R2017 R2016-R2017 

Bus    - - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - - - - Pct. 

Salgsindtægter -1.677.554 -1.721.232 43.678 2,5 

Kontraktbetalinger 3.016.800 3.041.280 -24.480 0,8 

IT-omkostninger 20.589 18.803 1.786 -9,5 

Chaufførlokaler 7.297 10.443 -3.146 30,1 

Billetteringsudstyr 2.472 4.890 -2.418 49,4 

Radioudstyr 7.260 5.998 1.262 -21,0 

Trafiktjeneste inkl. billetkontrol 45.410 49.380 -3.970 8,0 

Stoppesteder 11.008 6.023 4.985 -82,8 

Driftsudgifter i alt uden kontraktbetaling  94.036 95.536 -1.500 1,6 

Driftsudgifter i alt 3.110.835 3.136.815 -25.980 0,8 

Provision 42.817 39.236 3.580 -9,1 
Markedsføring og information  
inkl. køreplaner 40.250 34.716 5.534 -15,9 

Rejsehjemmel 2.413 1.462 950 -65,0 

Kundecenter 27.408 20.428 6.981 -34,2 

Salg og distribution  4.638 599 4.039 -674,3 

Drift af busterminaler/rutebilstationer  0 0 0 0,0 

Rejsekort  114.021 109.228 4.793 -4,4 

Afdrag og renter rejsekortlån  57.869 45.367 12.503 -27,6 

Salgsudgifter i alt  289.417 251.037 38.380 -15,3 

Bygning og inventar  12.728 12.186 543 -4,5 

Konsulenter, revision, advokat  24.361 26.403 -2.042 7,7 

Møder, rejser 2.503 2.611 -108 4,1 

IT 22.195 20.618 1.577 -7,6 

Kontor, telefon, mv. 5.105 9.503 -4.399 46,3 

Personale og uddannelse 5.029 6.378 -1.349 21,1 

Løn 103.287 108.085 -4.798 4,4 

Renter -2.433 -3.380 947 28,0 

Administrationsudgifter i alt  172.775 182.404 -9.628 5,3 

Bus i alt  1.895.474 1.849.024 46.450 -2,5 

Flextrafik         
Salgsindtægter  -44.820 -48.636 3.816 7,8 

Driftsudgifter  544.929 556.460 -11.531 2,1 

Administrationsudgifter 59.407 63.831 -4.424 6,9 

Flextrafik i alt  559.516 571.655 -12.139 2,1 

Lokalbaner         
Salgsindtægter  -181.368 -179.666 -1.702 -0,9 

Driftsudgifter  486.119 486.540 -421 0,1 

Administrationsudgifter 1.315 2.108 -792 37,6 

Lokalbaner i alt  306.066 308.982 -2.916 0,9 

Tjenestemandspensioner  18.699 22.196 -3.497 15,8 

Udgifter i alt  2.779.756 2.751.857 27.898 -1,0 
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Bilag 2. Låneforpligtelse pr. 31. december 2017 

Til brug for kommunernes og regionernes aflæggelse af regnskab 2017 har Movia udarbejdet dette bi-

lag om kommunernes og regionernes andel af Movias lån pr. 31. december 2017. 

 

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 2017 392,4 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 2017.   
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Tabel 13.  Låneforpligtelse fordelt på kommuner og regioner pr. 31. december 2017 
København 98.207.586 

Frederiksberg 14.811.571 

Albertslund 2.554.596 

Ballerup 4.194.359 

Brøndby 3.065.500 

Dragør 1.092.383 

Gentofte 7.467.933 

Gladsaxe 6.463.499 

Glostrup 2.798.261 

Herlev 3.577.539 

Hvidovre 5.770.837 

Høje-Taastrup 3.913.924 

Ishøj 723.260 

Egedal 2.874.706 

Lyngby-Taarbæk 5.633.684 

Rødovre 6.756.800 

Rudersdal 5.819.213 

Tårnby 4.634.681 

Vallensbæk 638.686 

Furesø 2.674.128 

Allerød 2.373.694 

Fredensborg 2.876.107 

Frederikssund 3.288.119 

Halsnæs 1.037.651 

Gribskov 2.663.389 

Helsingør 6.130.763 

Hillerød 5.309.892 

Hørsholm 2.703.387 

Lejre 3.291.306 

Greve 2.125.653 

Køge 7.344.131 

Roskilde 8.716.978 

Solrød 647.277 

Stevns 2.174.413 

Kalundborg 5.279.783 

Sorø 2.109.712 

Odsherred 3.001.294 

Næstved 6.869.112 

Slagelse 7.360.143 

Faxe 1.236.249 

Holbæk 4.643.168 

Ringsted 3.481.555 

Lolland 4.595.929 

Vordingborg 4.525.677 

Guldborgsund 4.241.929 

Region Hovedstaden 70.694.997 

Region Sjælland 39.959.733 

Kommuner og regioner total 392.355.190 
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Bilag 3. Movias miljøregnskab 2017  

Som led i Movias miljøarbejde udarbejdes årligt et miljøregnskab for at vise udviklingen i Movias miljø-

påvirkninger som følge af de iværksatte initiativer. 

 
Miljømål i Trafikplan 2016 

Movias miljømål fra Trafikplan 2016 tager udgangspunkt i udledningen af CO2, NOx og partikler pr km 

fra busserne. Målsætningen er, at CO2-udledningen skal reduceres til nul i 2030, mens NOx og partikel-

udledningen i perioden skal reduceres med henholdsvis 97 og 92 procent. Samtidig skal udledningen af 

oplevede udvendig og indvendig støj reduceres med henholdsvis 25 og 15 procent i forhold til 2008. 

Resultaterne for CO2, NOx og partikler i 2017 

Tabellerne herunder viser udledningen af CO2, NOx og partikler fra 2008 – som er udgangsåret for miljø-

målene – og frem til 2017. Udledningen i tons viser den faktiske mængde, mens udledningen i gram pr 

km og gram pr person pr. km er sat i relation til produktionsmængden, dvs. hvor mange km der er kørt, 

og hvor mange km kunderne samlet set har rejst med produkttypen.  

Udledningen er opdelt på Movias tre produkttyper – flextrafik, bus og lokalbane. Den store forskel i 

udledningen pr km produkttyperne imellem skyldes det meget forskellige materiel, der køres med. Kø-

retøjerne hos flextrafik kører f.eks. væsentligt længere på en liter diesel end lokalbanetogene, hvorfor 

udledningen pr. km fra flextrafiks køretøjer er lavere. Til gengæld transporterer lokalbanetogene hver 

især mange flere passagerer end flexkøretøjerne, som opvejer det højere forbrug fra selve togene pr km. 

Regnskabsperioden for miljøregnskabet er 1. oktober 2016 til og med 30. september 2017. Fra 2017- 

regnskabet ændres regnskabsperioden for dele af Lokaltog til perioden 1. juli til 30. juni. Udledningen 

vist i tabellerne herunder er alene fra rutekørsel, dvs. tomkørsel, administrationens udledning (både 

operatørernes og Movias) etc. indgår ikke. 

Tabel 14. Udledning for busser, flextrafik og lokalbaner 
  CO2 udledning  NOx udledning  Partikeludledning 

  2008 2016 2017 
Mål i 
2030 

 2008 2016 2017 
Mål i 
2030 

 2008 2016 2017 
Mål i 
2030 

Bus:                        

Tons 123.951 97.748 89.252    878 262 228    8,23 2,04 1,8  

g/km 1.216 873 796 0  8,62 2,34 2,03 0,26  0,081 0,018 0,016 0,006 

g/pkm *1 124  94    0,87  0,23    0,008  0,002   

Flextrafik: *2                      

Tons (3.395) 5.059 4.602    (5,75) 6,25 5,66    (0,742) 0,166 0,162   

g/km (168) 153 142    (0,28) 0,19 0,18    (0,037) 0,005 0,005   

g/pkm (146) 95 85    (0,25) 0,12 0,11    (0,032) 0,003 0,003   

Lokalbane:                      

Tons 14.887 16.884 17.222    135 147 150   3,37 2,36 2,41   

g/km 2.308 2.121 2.148    20,93 18,46 18,70    0,522 0,297 0,301   

g/pkm 105 95 100    0,95 0,83 0,87    0,024 0,013 0,014   

Anm.: *1 Bus: Udledningen pr personkilomenter (pkm) for busserne vises ikke i 2016, da tallet, grundet implementeringen af et 

nyt tællesystem, ikke er sammenligneligt med 2017 tallet.  

Anm.: *2 Flextrafik: Udgangsåret for flextrafik er 2011, da der ikke findes tal for udledning i tons, pr. km og pr. pkm fra tidligere. 
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Figur 1 herunder viser mål og faktisk miljøbelastning for udledning af CO2, NOx og PM (partikler). Det 

fremgår af figuren, at der et fortsat fald i miljøbelastningen fra busserne pr kørt km.  

 

 

Anm.: Miljøregnskabet er udarbejdet efter retningslinjerne i EN/DS 16258 og er metodisk kvalitetssikret af Force Technology. 

Visse tal i miljøregnskabet bygger på et estimat. CO2æ = CO2 ækvivalent (Omregning af alle drivhusgasser til CO2-ækviva-

lenter). I daglig tale CO2. 

Reduktionen i udledningen af CO2 følger målene i trafikplan16 

Udledningen af CO2 er i perioden 2008-2017 faldet med 35 procent, hvilket var i tråd med forventningen 

for året. Udledningen faldt en smule mere fra 2016 til 2017 end det har været tilfældet de foregående 

år. Dette skyldes særligt udskiftningen af ældre dieselbusser på A-buslinjen 5A (nu 5C) til fossilfrie bio-

gasbusser samt udskiftningen af ældre dieselbusser på linje 600S til nye Euro 6 busser på fossilfrit HVO. 

 

Hurtigere reduktion i udledning af NOx og partikler end forventet i trafikplan 2016 

Udledningen af NOx er i perioden 2008-2017 faldet med 76 pct. og således mere end målet på 65 pct. 

for 2017. Partikeludledningen faldt i samme periode med 80 pct. mod målet på 74 pct. for 2017. Fra 

2016 til 2017 faldt udledningen af NOx og PM begge med 3 pct.  

 

 Figur 5. Udledningsmål for CO2, NOx og partikler frem mod 2030 (indekseret) 
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Støjmålene er opfyldt for udvendig, men ikke for indvendig støj 

For støjudledningens vedkommende er faldet i forhold til den udvendige støj på niveau med målet på 3 

pct. fra 2008 til 2017, mens den indvendige støj kun er faldet med 1 pct. og dermed mindre end mål-

sætningen på 2 pct. 

For støjens vedkommende forventes der i de kommende år en reduktion i udledningen begyndende fra 

omkring 2020. Denne forventes i høj grad drevet af nye busser fremfor brugte busser og i særlig grad 

elbusser. 

 

 

Anm.: Reduktionen er et udtryk for det faktiske oplevede støjniveau. Bussernes udledning af støj i decibel tager udgangspunkt i 

en logaritmisk skala. Denne er omregnet til oplevet støj. Omregningen sker med udgangspunkt i, at der opleves en halvering af 

støj ved en reduktion på 10 decibel. Hver decibel, der reduceres fra busserne, svarer derfor til en reduktion på 5 procentpoint. 

 

40 procent af busserne er i dag af den skrappeste miljøstandard (jf. Euronormerne) 

Figuren herunder viser materielsammensætningen af busflåden i perioden 2008 til 2017. Særligt i 2016 

ses implementeringen af de mange nye Euro 6 busser, bl.a. som en del af Luftpakkeprojektet (montering 

af efterbehandlingssystemer), at slå igennem. Udviklingen fortsætter i 2017 med mange nye Euro 6 

busser. Der er en tendens til, at operatørerne oftere end tidligere tilbyder nye busser. Fra udbud A16 

stiller Movia desuden krav om, at brugte busser skal opgraderes til Euro 6 niveau ved hjælp af efterbe-

handlingssystemer i stil med Luftpakkebusserne. Det markante skifte til Euro 6 vil derfor fortsætte 

fremadrettet. 

 

 

 

Figur 6. Udledningsmål for støj frem mod 2030 (indekseret) 
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Anm.: Grafen viser andelen af busser, der som følge af den fødte Euronorm eller opgradering af bussens efterbehandlingssy-

stem, lever op til en given Euronorm. En Euro 4 bus, der f.eks. er opgraderet med Movias luftpakkesystem, lever eksem-

pelvis op til Euro 6 normen. Der er busser som er opgraderet i forhold til partikler, men ikke NOx. Disse busser fremstår 

ikke separat i grafen. Eksempelvis er alle Euro 2 og Euro 3 busser opgraderet med et partikelfilter. Disse fremgår som 

Euro 2 og Euro 3 busser. 

  

 Figur 7. Andel busser fordelt på Euronorm 
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Bilag 4. Movias samfundsansvar 2017 

Movias samfundsansvar omfatter såvel interne som eksterne mål for Movias arbejde med samfunds-

ansvar. De eksterne mål er tæt knyttet til Trafikplanen og tager for 2017 afsæt i Trafikplan 2016. 

I forhold til tidligere år er målene for arbejdet med samfundsansvar i 2017 i højere grad opstillet som 

kvantificerbare mål frem for mere kvalitative mål, om end rapporteringen i årsrapporten fortsat omta-

ler de væsentligste kvalitative elementer i Movias arbejde med samfundsansvar. Det gælder f.eks. til-

gængelighed til Movias transportformer, som er et prioriteret indsatsområde, men hvor det på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er muligt at opstille kvantitative mål. 

 

Passagermål - busdriften 

Målet i 2017 er, at produktiviteten i det strategiske net målt som antal passagerer pr. time fastholdes 

frem mod 2019, mens tilskuddet pr. passager fastholdes på de øvrige buslinjer.  

Af nedenstående figurer fremgår, at busdriftens produktivitet i 2017 i det store og hele svarer til det 

budgetterede, både hvad angår antallet af passagerer på de strategiske buslinjer, og hvad angår til-

skuddet pr. passager på de øvrige buslinjer. 

 

 

  

 Figur 8. Passagermål for det strategiske net, Passagerer pr. time 
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Kundetilfredshed i busdriften 

Det samlede mål for kundetilfredshed i 2020 er fastsat til 95 pct., hvoraf 25 pct. skal være meget til-

fredse. Målet for 2017 er at fastholde de 95 pct. samlede tilfredse og øge andelen af meget tilfredse til 

22 pct.  

 

Figur 10. Kundetilfredshed i busdriften 2013 - 2017 

 

 

Summen af tilfredse og meget tilfredse er i 2017 94 pct. og således marginalt under målsætningen. 

Derimod er andelen af meget tilfredse med sine 24 pct. den højeste i den betragtede periode siden 

2013 og overstiger målsætningen for 2017 med 2 pct. point.  
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 Figur 9. Passagermål for øvrige buslinjer, Tilskud pr. passager 
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Kundetilfredshed i flextrafikken 

Kundetilfredshed i flextrafikken er ikke direkte afledt af Trafikplan 2016, men den samlede flextrafik 

har en central placering i trafikplanen med følgende målsætning: 

Flextrafik skal i 2020 være et attraktivt valg for den behovsstyrede individuelle kørsel i 

kommuner og regioner. 

 

På den baggrund indføres mål for kundetilfredshed i flextrafikken i Movias samfundsansvar. Målsæt-

ningen i 2017 er som minimum at fastholde den samlede kundetilfredshed på 88 pct., heraf mindst 50 

pct. meget tilfredse kunder.  

Det fremgår af nedenstående figur, at målsætningen ikke blev indfriet fuldt ud i 2017, idet den sam-

lede tilfredshedsprocent landede på 86 til sammenligning med målsætningens 88 pct. Den lille manko 

hidrører fra de meget tilfredse kunder.  

 

 

Kundetilfredshed i lokalbanerne 

Kundetilfredsheden i lokalbanerne opgøres med et samlet kvalitetsindeks som udtryk for kundernes 

tilfredshed med deres rejse med lokalbanerne. Indekset angives på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget 

utilfreds og 5 er meget tilfreds.  

Figur 11. Kundetilfredsheden i flextrafikken 
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Figur 12. Kundetilfredsheden i lokalbanerne 2013 - 2017, kvalitetsindeks 

 

 

Kundetilfredsheden i lokalbanerne ses af figuren at ligge stabilt på et højt niveau over 4,0. Fusionen af 

Lokalbanen og Regionstog i 2015 til Lokaltog A/S har ikke givet sig udslag i ændret kundetilfredshed. 

 

Miljømål for udledning af CO2, NOx og partikler  

Movias miljøforbedringer har siden 2008 været større end de mål, der er opstillet i Trafikplanerne 2013 

og 2016. Nedenstående figur viser status ved udgangen af 2017. 

 

Figur 13. CO2, NOx og partikler, mål og realiseret udledning i 2017 

 

Anm.: Indeks 2008 = 100 

 

For alle tre emissionstal er måltallet for 2017 nået. Endvidere er 2020-målene for NOx og partikler også 

realiseret i 2017. For uddybning henvises til årsrapportens bilag 3 Miljøregnskab 2017. 
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Mobilitetsrådgivning 

Der er mere end 20 aktive mobilitetsprojekter pt. i 2017, og der er gennemført mobilitetsprojekter med 

33 regioner og kommuner, altså knap 75 pct. af kommuner og regioner.   

 

Nye værktøjer og større netværksaktiviteter gennemført i 2017 

Unge viser vej: Dialogværktøjet ligger på Movia’s hjemmeside. Værktøjet inddrager unge aktivt om-

kring deres egen mobilitet. Materialet kan bruges som en integreret del af de unges uddannelsesfor-

løb (som et 1-3 dages forløb, fordelt over et længere undervisningsforløb eller som en ½ dags intro-

forløb), som en kickstart til dialog om kollektiv trafik ved fx et ungdoms borgermøde eller som en kon-

kurrence med mening fx i regi af kommunen eller en uddannelsesinstitution. 

Nye værktøjer: 3 værktøjer til at evaluere effekten af kommunale mobilitetsprojekter er udviklet og te-

stet af 6 kommuner. Der er udviklet et værktøj, der kan beregne transporttid, pris m.v. for alle ansatte 

på en virksomhed. Værktøjet anvendes bl.a. af virksomheder i de kommunale Mobilitetsnetværk og 

udflyttende statsinstitutioner.  

Superskiftet: En guide til cykelparkering ved stoppesteder. Guiden indeholder et værktøj til at priori-

tere hvilke busstoppesteder, der skal forsynes med cykelparkering, og hvor mange pladser der er brug 

for. Guiden giver også inspiration til indretning af cykelparkering ved stoppesteder.  

Mobilitet i Planlægningen:  70 kommunalt ansatte fra trafik-, plan-, erhverv og klimaområderne fra 26 

kommuner til temadag om, hvordan og hvorfor mobilitet kan blive en del af plangrundlaget i kommu-

ner.  

 

Moving People: 17 af Region Hovedstadens 28 kommuner er aktive i forhold til at etablere Mobilitets-

netværk for virksomheder og i konkrete tværkommunale aktiviteter, der skal øge mobiliteten i pend-

lingsstrøg. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Gate 21, DTU og Movia og er et af 6 fyr-

tårnsprojekter under Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.  

 

Trafikindkøb. Sikring af løn- og ansættelsesvilkår 

Samtlige kontrakter indgået i 2017 indeholder samfundsansvarskrav blandt andet for at sikre forsvar-

lige løn- og ansættelsesforhold.  

 

For at komme en stigende bekymring over chaufførers løn- og ansættelsesvilkår på flextrafik området 

i møde, har Movias bestyrelse i 2016 besluttet, at Movia skal øge kontrollen med overholdelse af over-

enskomstforhold i Movias flextrafik-kontrakter. Et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets 

parter har gennemgået de første ti stikprøver, som Movia har foretaget blandt flextrafik-operatørerne. 

De seneste fire stikprøver er behandlet af kontrolpanelet i slutningen af november i år. Ved alle stik-

prøver har Movia indhentet relevant dokumentation fra operatørerne, f.eks. ansættelseskontrakter og 

de seneste tre måneders lønsedler for samtlige chauffører. Der er også ført kontrol med, om operatø-

ren overholder den overenskomst, han har oplyst at benytte. 

 

Årets stikprøvekontroller har vist, at der generelt er mangler i de ansættelsesbeviser, som operatø-

rerne udsteder til chaufførerne. Movia sætter nu ind med ekstra indsats og vejledning til nye operatø-

rer om, hvor de finder relevante lovkrav og skabeloner til ansættelsesbeviser. 

https://www.moviatrafik.dk/media/5600/inspiration-til-smart-mobilitet-paa-arbejdspladsen.pdf
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Movia vil udover modellen for kontrol fortsat have et link på sin hjemmeside, hvor der kan indgives an-

meldelse om overtrædelse af overenskomstvilkår.  

 

Overfald på chauffører 

Ambitionen er, at ingen chauffører overfaldes. Historisk har dette mål desværre ikke vist sig realistisk 

at nå, men overvågning i busserne m.v. er indsatser, som skal reducere risiko for overfald. Movia læg-

ger vægt på, at operatørerne indmelder alle overfaldstilfælde, men det kan ikke udelukkes, at det ikke 

sker i alle tilfælde. 

 

 

Der er fra 2016 til 2017 sket en samlet stigning i hændelser med overfald o.l. fra 36 til 50 fordelt på ka-

tegorierne Anden overfald (fysisk eller psykisk) og stenkast. Der kan ikke peges på bestemte geografi-

ske områder med særlige problemer, ligesom Movia ikke kan udelukke, at den umiddelbare stigning 

fra 2016 til 2017 helt eller delvis kan hænge sammen med ændret metode til indsamling af oplysninger 

fra operatørerne.  

 

  

Figur 14. Overfald på chauffører 2013 - 2017 
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Anmeldte arbejdsskader 

Movia har i 2017 anmeldt 19 arbejdsskader, hvoraf 4 af skaderne er anmeldt i billetkontrollen, hvoraf 

dog kun en er direkte relateret til billetkontrolarbejdet begrundet i vold eller trusler. Til sammenligning 

blev der i 2015 anmeldt 30 arbejdsskader, mens det foreløbige lavpunkt var 11 arbejdsskader i 2016.  

 

Figur 15. Anmeldte arbejdsskaber fordelt på overfald og andet, 2012 -2017 
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Episodesedler i billetkontrollen 

Movia har fokus på, at alle oplevede hændelser og ”nær-ved hændelser”, hvor medarbejdere i billet-

kontrollen har oplevet fysisk eller psykisk overfald, trussel om overfald eller anden tilskadekomst un-

der billetkontrollen registreres. Det sker ved udfyldelse af en såkaldt episodeseddel. Denne registre-

ring er et element i efterlevelsen af arbejdsmiljølovgivningens almindelige bestemmelser om arbejds-

giverens pligt til at sikre, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.  

Med 12 registrerede episodesedler i Movias interne billetkontrol er målsætningen om et maksimalt 

antal på 25 i 2017 opfyldt. Der har nu været nedgang hvert år siden 2013 med de største nedgange i 

2014 med 43 pct. og 2016 med 66 pct. En hændelse kan udløse mere end én episodeseddel, fordi der 

er mere end en kontrollør i bussen. De 12 episodesedler dækker over ni hændelser, hvoraf tre ikke har 

at gøre med selve billetkontrolarbejdet, men andet uheld såsom at træde forkert på gaden og være 

udsat for hård opbremsning. Det vurderes, at nedgangen først og fremmest kan tilskrives indførelsen 

af bodycams i 2015 samt fortsat fokus på at forhindre konfliktsituationer i at opstå eller eskalere.  

 

 

Figur 16. Antallet af episodesedler i billetkontrollen, 2013 - 2017 
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Sygefravær 
Sygefravær blandt Movias medarbejdere er målt 12 måneder bagud pr. 31. december 2017 på 11,2 

dage pr. medarbejder i gennemsnit svarende til 5,1 pct. Sygefraværet er således siden udgangen af 

2016 steget med godt en dag. Målet om 7 dage pr. medarbejder er ikke indfriet.  

 

Det er i de personaletunge områder med medarbejdere i callcenter-funktioner og medarbejdere i tra-

fikservice, hvor sygefraværet er ekstraordinært stort, primært pga. langtidssyges fravær, herunder 

terminalt syge. Den samlede ressource- og driftsenhed rummer 58 pct. af medarbejderne og har i gen-

nemsnit ca. 16 sygedage de seneste 12 måneder.  

 

De øvrige to administrative områder med 42 pct. af medarbejderne har i gennemsnit 4 sygedage.  

 

De omtalte funktioner med højt sygefravær har i 2017 været udsat for store forandringsprojekter, her-

under vurdering om outsourcing, hvilket vurderes at have bidraget til en usikkerhed, der har resulteret 

i højere sygefravær, men det er stadig langtidssygefraværet, der er drivende faktor for stigningen i det 

samlede sygefravær. 

 

Figur 17. Sygedage pr. medarbejder, gennemsnitligt sygefravær 2013 -2017 

 

 

Praktikpladser 

Movia har i 2017 haft 6 elever inden for fem forskellige specialer: IT, catering, sekretariatsbetjening, 

økonomi og HR. I 2017 er specialet sekretariatsbetjening blevet erstattet af specialet HR med henblik 

på sikre eleverne de bedste jobmuligheder efterfølgende. Antallet af IT-elever og økonomielever er ud-

videt til 2 stillinger indenfor hvert område. Movia ønsker fortsat at tilbyde en variation i indholdet af 

elevpladser med henblik på at specialisere eleverne til stillinger og dermed sikre Movias elever bedre 

jobmuligheder efter endt uddannelse. Specialiseringen af elevuddannelserne virker efter hensigten.  
 

Job på særlige vilkår 

I 2017 havde Movia medarbejdere i løntilskuds- og flexjobordninger. Medarbejderne varetager meget 

forskellige funktioner i huset, og flere af dem har været ansat i mange år. Movia har også i 2017 be-

skæftiget et antal medarbejdere i job på særlige vilkår som for eksempel virksomhedspraktik. I 2017 

fastansatte Movia en medarbejder, der netop startede i virksomhedspraktik. Endvidere har Movia lø-

bende haft studerende fra videregående uddannelser samt elever fra folkeskolen og handelsskolen i 

praktikforløb. 
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Indkøbskontrakter med bestemmelser om sikring af løn- og arbejdsvilkår hos leverandørerne 

Alle indkøbskontrakter, herunder trafikindkøb, indeholder bestemmelser om, at medarbejderne hos 

de pågældende leverandører er sikret løn og arbejdsvilkår i henhold til de gældende overenskomster 

på de pågældende arbejdsområder.  

 

Tilgængelighed til Movias transportformer 

Arbejdet i Movias Tilgængelighedsforum fortsætter i sin aftalte form, hvor forummet mødes 4 gange 

om året og drøfter aktuelle emner. Der opleves en rigtig god dialog mellem de forskellige repræsen-

tanter i forummet og Movia. 

Movias administration forsøger i videst muligt omfang at invitere relevante fagpersoner fra Movia med 

på møderne, således at repræsentanterne i forummet har mulighed for at stille spørgsmål direkte til 

dem, som har en indgående viden om det relevante emne. I tilgængelighedsforummet deltager repræ-

sentanter for Danske Handicaporganisationer, ÆldreSagen og Faglige Seniorer. 

Af emner som har været drøftet hen over året kan nævnes:  

 Fremvisning af ny vogntype (type 3 bil) – personbil med plads til én kørestol samt 3 passage-
rer.  

 2-årigt blindeforsøg i Københavns Kommune – muligt for blinde i Københavns kommunen, at 
blive tilmeldt Movias Handicapkørselsordningen  

 Takstændring samt dialog om fremtidens flextur  

 Opstart af Københavns Kommune – visiteret kørsel  

 Satspulje og transportordning for blinde og svagsynede  

 Status på den Landsdækkende Handicapkørsel  

 Julekørsel  

 Udsendelse af breve og informationsmateriale via e-Boks 

 Fastspændingsregler i bilerne  
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