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Den kollektive transport har som velfærds-

ydelse direkte indflydelse på mange borgeres 

hverdag: Bus og tog bidrager til at skabe vækst 

og udvikling og sikrer borgernes mobilitet.  

 

Frem mod 2019 vil den kollektive transport 

skulle igennem en periode med mange foran-

dringer som følge af de mange, store investe-

ringer i nye baner og metro. Kommunerne og re-

gionerne har i tæt samarbejde med Movia i 

2016 igangsat den væsentlige opgave med at 

tilpasse busnettet, så der fremtidigt sikres god 

sammenhæng i den samlede kollektive trans-

port, og så værdien af mere bane og metro kan 

spredes i hele hovedstadsområdet og i den 

sjællandske geografi.  

 

Første skridt på vejen har været det tætte sam-

arbejde om en ny Trafikplan for Movia, som har 

været i høring i 2016. Trafikplan 2016 indehol-

der hovedlinjerne i det strategiske transportpo-

litiske arbejde frem til Metro Cityringens åb-

ning.  

 

Den grønne omstilling spiller en central rolle i 

Trafikplanen og har også i 2016 præget Movias 

arbejde. Reduktionen af udledning af CO2, NOx 

og partikler er fortsat gennem året. Den grønne 

linje følges op – blandt andet med en ambitiøs 

målsætning om, at busdriften i løbet af de næ-

ste år gradvis omlægges, så den i 2030 udføres 

fossilfrit. En væsentlig opgave bliver at gøre 

dette inden for den kendte økonomi.  

 

2016 har også været præget af intense forbere-

delser til implementeringen af Takst Sjælland 

15. januar 2017, der er den største reform af 

priserne i den kollektive transport siden 

1970’erne. Med Takst Sjælland samles Sjæl-

land i ét stort pendlingsområde og passage-

rerne får enklere og mere gennemskuelige pri-

ser. Dermed har Movia, DSB og Metroselskabet 

svaret på den kritik, som Rigsrevisionen rettede 

mod selskaberne i efteråret 2015.  

 

Overgangen fra 2016 til 2017 markerer samti-

dig, at det er ti år siden, Movia blev etableret 

som led i kommunalreformen. Ét fælles trafik-

selskab, som skulle samle de sjællandske kom-

muner og regioners fælles udviklings- og kon-

kurrencekraft i markedet til gavn for den kom-

munale og regionale økonomi, og som på effek-

tiv vis skal kunne sikre holdbare mobilitetsløs-

ninger til gavn for borgerne i hovedstadsområ-

det og på hele Sjælland. 

 

I dag er Movia et eksempel på, at kommunerne 

og regionerne gennem det fælles ejerskab har 

sat klare aftryk på den kollektive transport: høj 

kundetilfredshed, høj regularitet, rejsekort på 

hele Sjælland, ny finansieringsmodel, flextra-

fik-løsninger hvor det er rentabelt, øget digitalt 

billetsalg og en styrket profil i forhold til samar-

bejdspartnere og interessenter. 

Trafikplan 2016 har sat bussens rolle i centrum 

I tæt samarbejde med kommuner og regioner 

har Movia arbejdet med at tilvejebringe grund-

laget for en ny trafikplan. Trafikplan 2016 be-

skriver hovedlinjerne i, hvordan udviklingen i 

den kollektive transport de kommende år bedst 

tilrettelægges – i by og på land. De væsentlig-

ste nybrud i Trafikplanen er; 

 Et strategisk net, som er tilpasset den nye 

banestruktur  

 Ændret styringsmål fra passagervækst til 

produktivitet og effektivitet  

 Fossilfri busdrift i 2030 

Afsættet er kommunernes og regionernes øn-

ske om at udnytte ressourcerne i den kollektive 

transport bedst muligt. Trafikplanen berører 

også andre centrale indsatsområder, f.eks. Mo-

vias nye +Way produkt, som ruller på gaden i 

Indledning 
- 
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København i april 2017. +Way bygger på bus-

konceptet Bus Rapid Transit (BRT). Centrale 

elementer i BRT-systemer er, at der er en sær-

lig busbane, som sikrer, at bussen ikke påvirkes 

af trængsel på vejene. Andre elementer er høj 

rejsehastighed og regularitet, højklassede 

stoppesteder, stor kapacitet og høj frekvens.  

Takst Sjælland giver enkle priser i den kollek-

tive transport 

Takstreformen Takst Sjælland er udarbejdet for 

at sikre enklere priser i bus, tog og metro. Rigs-

revisionen kritiserede i 2015 trafikselskaberne 

for ugennemsigtige priser i den kollektive trans-

port. Takstreformen er derfor en bunden op-

gave, som Movia i 2016 har løst sammen med 

DSB og Metroselskabet – med bred politisk op-

bakning.  

 

Takst Sjælland blev implementeret 15. januar 

2017 og betyder i overordnede træk, at passa-

gererne kan regne med, at rejsekortet altid er 

billigere end enkeltbilletten, med mindre man 

rejser ca. 26 gange om måneden på samme 

strækning, så kan et pendlerkort være billigere.  

 

Der foretages i omegnen af 300 mio. rejser i den 

kollektive transport på Sjælland om året. 96 

pct. af alle rejser vil med Takst Sjælland opleve 

lavere priser eller prisstigninger på højst fem 

pct. De sidste fire pct. får højere priser med 

prisstigninger på over 5 pct.  

Movia fortsætter reduktioner på miljøområdet 

Sammen med kommunerne og regionerne på 

Sjælland arbejder Movia målrettet for at skabe 

en grønnere kollektiv transport. Udledningen af 

CO2 er i perioden 2008-2016 faldet med 29 pct. 

mens NOx og partikler er faldet med henholds-

vis 73 pct. og 78 pct. Faldene i udledningen 

skyldes en løbende opgradering af busflåden. 

Særligt udskiftningen af ældre busser på A-

buslinjerne 3A, 4A og 9A med nye Euro 6 busser 

og opgraderingen af knap 300 busser med par-

tikelfiltre til euronorm 6 standard som en del af 

Luftpakkeprojektet, har båret de betydelige re-

duktioner.  

 

Rensesystemerne i Luftpakken er monteret på 

busser på de mest miljøbelastede vejstræknin-

ger i hovedstaden. Rensesystemerne reducerer 

generelt udledningen af partikler med 98 pct. 

og NOx med 90 pct. og er finansieret af Miljø- 

og Fødevareministeriet med 74 mio. kr., samt 

Københavns og Frederiksberg Kommuner med 

samlet 10 mio. kr. Movia forestod på vegne af 

Miljø- og Fødevareministeriet det store og kom-

plekse udbud, som havde en samlet værdi af 84 

mio. kr. Halvdelen af rensesystemerne blev 

monteret i 2015, mens den anden halvdel blev 

monteret i 2016. I februar 2017 kommer endnu 

er par busser med i projektet.  

 

Andre projekter har også bidraget til en grøn-

nere busdrift. I december 2016 rullede Movias 

første 25 CO2-frie busser ud på de sjællandske 

veje. Busserne kører på de regionale buslinjer 

600S Hillerød St. -  Hundige St. og 390R Helsin-

gør St. – Helsinge St. og kører på 100 pct. syn-

tetisk biobrændstof lavet af slagteriaffald. Bus-

serne er de første buslinjer i fast drift, der ude-

lukkende kører på det nye miljøvenlige brænd-

stof. Samtidig har busserne også halveret parti-

kel-udledningen. NOx-udledningen er blevet re-

duceret med 89 pct. på linje 390R og 80 pct. på 

linje 600S.  

 

I august 2016 fik København to nye el-busser, 

som kører på linje 3A. Busserne er næsten støj-

frie og kører på 100 pct. ren energi med strøm 

fra danske havvindmøller. Busserne lynoplades 

ved endestationerne på kun tre minutter. De to 

nye el-busser kører i en toårig testperiode 

blandt almindelige busser på linje 3A mellem 

Nordhavn på Østerbro og Valbyparken.  

Effektiviseringer og stigende passagertal i 

Flextrafik  

Movia varetager store dele af de offentligt be-

talte kørsler gennem Flextrafik.  
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Flextrafikomkostningerne pr. kørt minut er re-

duceret med 5 pct., og der har i 2016 været en 

forsat vækst i passagertallet i den samlede 

flextrafik på godt 7 pct. i forhold til 2015. For så 

vidt angår Flextur, er der i løbet af 2016 blevet 

implementeret forskellige ordninger for at 

bremse væksten og dermed udgifterne i ordnin-

gen. Kommunerne har nu mulighed for at for-

høje brugerbetalingen, og der har været gen-

nemført flere forsøg med reduceret Flextur-

kørsel i byinterne områder. Tiltagene har virket 

og Flextur har, som den eneste af ordningerne i 

Flextrafik, oplevet et fald i aktiviteten i 2016.  

 

Movias kundeundersøgelser viser, at knap 60 

pct. af de borgere, der benytter Flextur, er 70 år 

eller derover. Flextur kan være med til at sikre, 

at mennesker kan opretholde en rimelig grad af 

mobilitet og et aktivt liv – selvom de bliver æl-

dre, bor på landet, benytter ganghjælpemidler 

osv. 

 

Fra 1. marts 2016 trådte et nyt administrations-

grundlag i kraft i Flexhandicap, som betyder, at 

passagererne kan benytte ordningen til flere 

formål. Dette er formentligt årsagen til, at Flex-

handicap i 2016 har oplevet en stigning i antal-

let af passagerer på 17 pct. sammenlignet med 

2015.  

 

Movia har i slutningen af 2016 taget beslutning 

om at skærpe kontrollen med overholdelse af 

overenskomstvilkår i flextrafikken med ned-

sættelse af et kontrolpanel bestående af de re-

levante arbejdsmarkedsparter. Kontrollen gen-

nemføres som en stikprøvekontrol – eller på 

baggrund af konkret mistanke, blandt alle 

vognmænd med mere end en vogn. Resultatet 

af stikprøvekontrollen offentliggøres samlet på  

Movias hjemmeside. 

Det første år som Lokaltog A/S 

2016 var Lokaltog A/S’ første år efter fusionen 

mellem Lokalbanen A/S og Regionstog A/S i 

2015. Fusionen gjorde Lokaltog A/S til Dan-

marks næststørste togoperatør og sikrede ét 

stærkt lokalbaneselskab. Lokaltog spiller en 

væsentlig rolle for borgerne i de lokalområder 

de betjener. Kundeundersøgelser viser, at 84 

pct. af passagererne bor tæt på banerne og en-

ten går eller cykler til toget. Der er også stor op-

bakning til lokalbanerne lokalt. Det illustreres 

ved den høje kundetilfredshed på tværs af de i 

alt 9 lokalbaner. Samlet er 94 pct. af passage-

rerne enten tilfredse eller meget tilfredse med 

deres tur ombord på togene og hele 37 pct. er 

meget tilfredse.  

 

Tidligt i 2016 blev det nødvendigt at indføre tog-

busser på den 8 km lange strækning mellem 

Høng og Ruds Vedby på Tølløsebanen. Der blev 

gennemført et omfattende renoveringsarbejde, 

som blev afsluttet til tiden, og 18. december 

blev der genindsat lokaltog på hele stræknin-

gen. Trods den specielle driftssituation på Tøl-

løsebanen opnåede Lokaltog et samlet passa-

gertal på 10,2 mio. på alle lokaltogene, hvilket 

er en beskeden tilbagegang fra 2015 på 0,75 

pct. At der er stor passagertilslutning til Lokal-

togene vidner den historiske passagerudvikling 

også om. På 10 år er passagertallet steget med 

godt 25 pct. Udviklingen kan tilskrives en række 

kvalitetsforbedringer, som har medført højere 

rejsehastigheder og mulighed for bedre køre-

planer.  

Mobilitetsløsninger vinder frem 

Movia arbejder målrettet med at sikre mobilitet 

til gavn for både passagerer, virksomheder og 

vækst på Sjælland og øerne. Ambitionen er at 

skabe den bedst mulige sammenhængende 

rejse med nemme og gnidningsfrie skift til an-

dre transportformer. 

 

I 2016 er de mobilitetsprojekter, som blev 

iværksat i 2015, videreført sammen med kom-

muner, regioner og virksomheder. 

 

I 2016 blev mobilitetsværktøjet pendlertjek.dk 

lanceret. Pendlertjek.dk er udarbejdet af Movia, 

og gør det muligt at sammenligne CO2-udled-

ningen for samme rejse med henholdsvis cykel, 

bil og kollektiv transport. Man kan også se for-

skel i pris, rejsetid, kalorieforbrug afhængigt af 
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transportform. Pendlertjek.dk skal bidrage til at 

ændre på borgernes transportvaner. Der er alle-

rede foretaget mere end 8.000 pendlertjek og 

tallet stiger dag for dag.  

 

2016 var også året hvor de nye regionale E-bus-

ser blev sat i drift i hovedstadsområdet. E-bus-

serne er ekspresbusser, som skaber direkte og 

ekstra hurtige forbindelse mellem boligområ-

der, arbejdssteder og uddannelsessteder.  

Forsøg med Kommunebusser I Lejre 

Lejre Kommune er i samarbejde med Movia ved 

at gennemføre et forsøg med tre Kommunebus-

ser, der kører skolebørn i kommunen. Kommu-

nebussen er et nyt produkt, der lukker hullet 

mellem den ordinære kollektive transport og 

Flextrafikprodukterne.  

Styrket fokus på realtid  

Det er et stærkt ønske fra passagererne at få 

trafikinformation i realtid frem for køreplanstid. 

I Movias kundeundersøgelser fremgår det, at 

passagererne lægger vægt på at blive holdt lø-

bende orienteret om busdriften. Og passage-

rerne oplever ventetiden kortere, når de kan se, 

hvor lang tid, der aktuelt er til næste bus. Real-

tidsinformation har været tilgængeligt i hoved-

stadsområdet i en del år, og udbredelsen af re-

altid til Vest- og Sydsjælland er allerede påbe-

gyndt. Arbejdet fortsætter i 2017, og det forven-

tes at realtid bliver fuldt implementeret i første 

halvår af 2017.  

Rejsekort runder 100 mio. rejser  

Movia er sammen med resten af trafikselska-

berne bag rejsekortet optagede af, at rejsekor-

tet bliver passagerernes foretrukne billetform.  

Rejsekortet er både den mest enkle billetform 

at benytte, den er den billigste billet i langt de 

fleste tilfælde og vil samlet kunne tiltrække 

flere passagerer til den kollektive transport. 

Derudover vil et øget brug af rejsekortet betyde, 

at selskabernes omkostninger til at distribuere 

billetter reduceres. Navnlig takstreformen og 

de klare principper for prissætningen på rejse-

kortet forventes at bidrage til rejsekortets yder-

ligere udbredelse blandt passagererne.  

 

I 2016 rundede rejsekortet 100 millioner rejser. I 

december 2016 var der knap 2 mio. aktive rej-

sekort i Danmark, og i hovedstadsområdet har 

mere end halvdelen af befolkningen over 11 år 

et aktivt rejsekort.  

 

Pendlerkort på rejsekort blev lanceret i oktober 

2016 i hovedstadsområdet og i Vestsjælland, og 

på resten af Sjælland blev kortet lanceret sam-

men med Takst Sjælland 15. januar 2017. Rej-

sekort Pendlerkort fungerer stort set som pap-

periodekortet. 1. juni 2017 udbyder selskaberne 

bag rejsekortet Pendler Kombi, som betyder, at 

man kan have pendlerkort og et almindeligt rej-

sekort på samme fysiske kort. Fra 15. januar 

2017 er det også blevet muligt at bruge rejse-

kortet hos FynBus, og det betyder, at man nu 

kan bruge rejsekort i tog og busser overalt i 

Danmark – dog ikke på Bornholm. 

Stadigt flere kender DOT  

Med etableringen af DOT i november 2016 som 

interessentskab nåede DSB, Metroselskabet og 

Movia en milepæl i organiseringen og forankrin-

gen af det fremadrettede arbejde i DOT. Par-

terne har lige store ejerandele og har aftalt en 

fremtidig finansieringsmodel for DOT. Befolk-

ningens kendskab til DOT er steget betragteligt 

i 2016 med et såkaldt ”hjulpet kendskab” på 61 

pct. i juli 2016 mod 9 pct. i januar 2015. 

 

På aktivitetssiden har DOT i 2016 arbejdet med 

at udbrede fælles trafikinformation og vejvis-

ning på en række stationer, terminaler og ind-

købscentre. Der er også udviklet ”klar besked”-

portalen, som er et internt arbejdsredskab for 

DSB, Metroselskabet og Movia om driftsforstyr-

relser. Dette skal give bedre trafikinformation 

på tværs af bus, tog og metro ud mod passage-

rerne.  
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Regnskabsopgørelsen viser et tilfredsstillende resultat med et bidrag (tilskudsbehov) fra kommuner 

og regioner til Movia på i alt 2.780 mio. kr. 41 kommuner og 2 regioner har indbetalt i alt 110,5 mio. kr. 

for meget i tilskud, som de får tilbage i januar 2018. 4 kommuner har indbetalt i alt 2,2 mio. kr. for lidt, 

hvilket de skal betale til Movia i januar 2018. Den samlede efterregulering udgør således 108 mio. kr. i 

alt. 

 

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2016 

   R2015 B2016 
 

R2016 
Forskel  

R2016 - B2016 

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

Bus           

Indtægter -1.603.167 -1.687.839 -1.699.254 -11.415 0,7 

Operatørudgifter 3.008.605 3.100.883 3.016.800 -84.083 -2,7 

Øvrige busdriftsudgifter 163.438 207.697 202.141 -5.556 -2,7 

Bus i alt 1.568.877 1.620.741 1.519.686 -101.055 -6,2 
          
Flextrafik         

Indtægter -40.076 -46.146 -44.820 1.326 -2,9 

Operatørudgifter 521.465 542.973 544.929 1.957 0,4 

Adm. og løn 55.671 63.063 59.407 -3.656 -5,8 

Flextrafik i alt 537.060 559.889 559.516 -373 -0,1 
         
Lokalbaner        

Indtægter -171.184 -181.468 -181.368 100 -0,1 

Udgifter til togdrift           472.262  488.441 483.840 -4.601 -0,9 

Anlæg              6.400  0 2.279 2.279 - 

Lokalbaner i alt           307.478  306.973 304.751 -2.222 -0,7 
       
Fællesudgifter      
Administration og løn           287.176  309.600  299.966 -9.634 -3,1 

Tjenestemandspensioner             15.736  17.790  18.699 909 5,1 

Renter og gebyrer -1.184 -1.350 -2.433 -1.083 80,2 

Ydelse rejsekortlån             64.236  65.000 57.869 -7.131 -11,0 

Fællesudgifter i alt           365.963  391.040 374.102 -16.938 -4,3 
       
Ekstraordinære poster      
Ekstraordinære udgifter           161.363  0 21.700 21.700 - 

Ekstraordinære poster i alt           161.363  0 21.700 21.700 - 
       
Tilskudsbehov        2.940.742  2.878.643 2.779.756 -98.888 -3,4 
       
Faktureret -2.876.865 -2.878.643 -2.888.005 -9.362 0,3 
        
Resultat før efterregulering 63.877 0 -108.250 -108.250 - 
        
Efterregulering -67.477 0 108.250 108.250 - 
        
Resultat             -3.600                            -    0 0 - 

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

Ledelsesberetning 
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På baggrund af Folketingets ændringer af Lov om Trafikselskaber og et tæt samarbejde med kommu-

ner og regioner har Movias bestyrelse i 2014 vedtaget en ny finansieringsmodel til fordeling af udgifter 

til busdrift og fællesudgifter mellem kommuner og regioner. Den nye finansieringsmodel er trådt i 

kraft 1. januar 2016.  

 

Under ekstraordinære poster er der en udgift på 21,7 mio. kr. vedrørende en kendelse i Voldgiftsret-

ten. Sagen blev anlagt i 2016 af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mod Movia og vedrørte deres andel 

af indtægtsfordelingen for perioden 2009-2015, hvor styrelsen administrerede kontrakten vedrørende 

driften af Kyst- og Kastrupbanen.  

 

Det fremgår af tabel 2, at tilskudsbehovet til bus, bane og fællesudgifter er faldet med 1,8 pct. om året 

i perioden 2013-2016. I samme periode er antallet af bus- og banetimer steget med 0,8 pct. om året, 

mens antallet af busser er faldet fra 1.260 til 1.250. Det viser, at Movia bliver stadig mere effektivt 

drevet. Det samlede passagertal har, trods konkurrencen fra flere biler, lave benzinpriser og forbed-

rede forhold for cyklister, været stabilt i perioden.  

 

Tabel 2. Udvikling i tilskudsbehov mv. 2013-2016. 2016 priser 

   R2013 R2014 R2015 B2016 R2016 

Forskel 
R2013-

R2016 
Gns. Årlig 

vækst 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct. 

Bus 1.582 1.588 1.592 1.621 1.520 -62,2 -1,3 

Bane ekskl. Anlæg 314 311 306 307 302 -11,8 -1,3 

Baneanlæg 0 15 6 0 2 2,2 190,9 

Adm. og løn 293 298 291 310 300 7,4 0,8 

Tjenestemandspensioner 14 15 16 18 19 5,0 10,8 

Renter og gebyrer 1 -4 -1 -1 -2 -3,2 -247,0 

Ydelse rejsekortlån 120 58 65 65 58 -62,5 -21,7 

Tilskudsbehov ekskl. ekstraordi-
nære poster 2.324 2.280 2.276 2.319 2.199 -125,1 -1,8 

Ekstraordinære poster 0 0 164 0 22 21,7   

Tilskudsbehov inkl. ekstraordi-
nære poster 2.324 2.280 2.440 2.319 2.220 -103,4 -1,5 
                

Produktion (bus og bane):               

Timer, (1.000 timer) 4.347 4.383 4.386 4.454 4.452 104,6 0,8 

Passagerer (mio.)  214 213 213 218 214 -0,3 0,0 
                

Nøgletal (bus og bane):               

Tilskud pr. passager (kr.) 9 9 9 9 9 -0,3 -1,3 

Tilskud pr. time (kr.) 436 433 433 433 409 -26,9 -2,1 
                
Flextrafik               

Passagerer (1.000 passagerer) 2.555 2.980 3.210 3.313 3.446 890,9 10,5 

Tilskudsbehov (mio. kr.) 471 521 545 560 560 88,4 5,9 
                
Tilskudsbehov til Movia (Mio. kr.) 2.795 2.802 2.985 2.879 2.780 -15,0 -0,2 

Kilde: Til fastprisberegning er brugt KLs "Service ekskl. overførsler" som kan findes på: http://www.kl.dk/pl. 

Udgifterne til Flextrafik er i perioden 2013-2016 steget med 5,9 pct. om året, mens antallet af passa-

gerer er steget med 10,5 pct. om året. Bag denne udvikling ligger, at Flextrafik er stadig mere effektivt 
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drevet. På den måde kan Movia hjælpe kommunerne med at høste de krævede effektiviseringsgevin-

ster på 430 mio. kr. fra KLs økonomiaftale med regeringen fra 2013. 

 

I de følgende afsnit gennemgås regnskabet på de tre forretningsområder Bus, Flextrafik og Lokalbane 

samt fællesudgifter. 

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

Tilskudsbehovet for bus er 101 mio. kr. lavere i forhold til budget 2016, svarende til 6,2 pct. 

 

 

Tabel 3. Nøgletal for bus 

   R2015 B2016 R2016 
Forskel  

R2016-B2016 

               Pct. 

Passagerer (mio.)a) 202,1 207,1 203,5 -3,6 -1,8 

Buslinjer (antal)  444 428 445 17,0 4,0 

Busser (antal) b) 1.243 1.247 1.250 3,6 0,3 

Timer (1.000)  4.238 4.298 4.302 4,8 0,1 

Indtægt pr. passager (kr.) -7,9 -8,1 -8,4 -0,2 2,5 

Udgift pr. passager (kr.) 15,7 16,0 15,8 -0,2 -1,0 

Udgift pr. time (kr.) 748,5 769,9 748,2 -21,7 -2,8 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct. 

Indtægter -1.603 -1.688 -1.699 -11,4 0,7 

Operatørudgifter 3.009 3.101 3.017 -84,1 -2,7 

Øvrige busdriftsudgifter 163 208 202 -5,6 -2,7 

Tilskudsbehov bus 1.569 1.621 1.520 -101,1 -6,2 

a. Buspassagerer i R2015 og B2016 er korrigeret for den skønsmæssige effekt af nyt tællesystem i Takstområde Hovedstaden, 
så de er sammenlignelige med R2016. 

b. Summen af antal busser er ikke altid et heltal. Det skyldes at en bus der f.eks. kører et halvt år tælles som en halv bus.  

Passagerindtægterne er 11,4 mio. kr. eller 0,7 pct. højere end i budget 2016. Hovedforklaringerne til  

de højere indtægter er: 

 Indtægt pr. passager er 2,5 pct. højere end budgetteret, hvilket øger de samlede indtægter med 

41,7 mio. kr. Hovedårsagerne til stigningen er, at flere passagerer end forventet har brugt de rela-

tivt dyre kontantbilletter i stedet for rejsekortet, samt at den øgede billetkontrolindsats har øget 

indtægterne fra kontrolafgifter med 17,7 mio. kr., svarende til 219 pct., i forhold til budgettet. 

 Passagertallet er 3,6 mio. eller 1,8 pct. lavere end i budget 2016, hvilket reducerer indtægterne 

med 30,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Fra 2015 til 2016 er passagertallet steget med 0,7 pct. 

Operatørudgifterne er 84 mio. kr. (2,7 pct.) lavere end budgetteret trods 4.800 flere bustimer (0,1 pct.). 

De lavere operatørudgifter skyldes hovedsageligt, at den budgetterede udvikling i indeks for diesel, 

løn og rente, der bruges i afregningen af busoperatørerne, er lavere end budgetteret. Movia bruger Na-

tionalbankens prognoser til at budgettere indeksudviklingen. 
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Der er i 2016 brugt 202 mio. kr. til øvrige busdriftsudgifter, hvilket er 5,6 mio. kr. mindre end budgette-

ret.  

 Udgifter til billetkontrol er øget med 9 mio. kr. efter, det i 2016 blev besluttet at gennemføre en 

øget billetkontrolindsats. Indtægter fra kontrolafgifter er øget med 18 mio. kr., jf. ovenfor. 

 Provisionsudgifter er 5 mio. kr. lavere end budgetteret. Når passagererne bruger rejsekortet, har 

Movia de laveste udgifter til salg i forhold til andre salgskanaler. 

 Abonnementsafgift til Rejsekort A/S for busområdet er faldet med 5 mio. kr. 

 Udgifter til køb af kort og billetter er 3 mio. kr. lavere end budgetteret pga. lavere udgifter ved køb 

af rejsekort. 
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Flextrafik 

I Movia koordineres Flextrafikken på tværs af ordningerne Flexhandicap, Flextur, Flexkommune og 

Flexpatient. Jo mere kørsel der kan koordineres samlet i Movia, jo mere effektiv er kørslen, og jo lavere 

bliver udgiften pr. passager.  

 

Movias Flextrafik kørsel vokser fortsat samlet set, og der har været en vækst i 2016 på godt 4 pct. i 

passagertallet i forhold til budget 2016. Kørselseffektiviseringen er også fortsat, og omkostningerne 

pr. kørt minut er reduceret med 5 pct. Flextur adskiller sig ved at udvise et fald i passagertal i forhold 

til 2015. Denne opbremsning i væksten er en følge af bestyrelsens beslutning om at hæve grundtak-

sten, fjerne ledsagerrabatten og give kommunerne mulighed for at indføre dobbelttakst i byområder. 

 

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 

kørselsordninger: 

 

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 kontantbillet 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. 

   

  



Movia, Årsrapport 2016 

15/70 

Tabel 4. Flextrafik passagertal  

   R2015 B2016 R2016 
Forskel  

R2016-B2016 

   - - - - - - - - - - - - - Tusinde passagerer - - - - - - - - - - - -  Pct. 

Flexhandicap 442 453 518 65,1 14,4 

Flextur 399 448 390 -57,3 -12,8 

Flexkommune 203 232 255 23,7 10,2 

Flexpatient 635 648 673 24,3 3,8 

Variabel Flextrafik i alt 1.679 1.781 1.836 55,8 3,1 

Flexrute 1.531 1.532 1.610 78,0 5,1 

Flextrafik i alt 3.210 3.313 3.446 133,8 4,0 

 

 

Det samlede passagertal for Flextrafik er 4 pct. højere end budgettet. Det skyldes flere passagerer i 

Flexhandicap, Flexpatient, Flexkommune og Flexrute.  

 

Tabel 5. Flextrafik nøgletal 

   R2015 B2016 R2016 
Forskel  

R2016-B2016 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pct. 

Indtægt pr. passager a) 47,6 51,3 49,3 -1,9 -3,7 

Operatørudgifter pr. passager 162,5 163,9 158,1 -5,8 -3,5 

Operatørudgifter pr. rejseminut b) 7,6 7,9 7,2 -0,7 -8,9 

Adm. og løn pr. passager c) 17,3 19,0 17,2 -1,8 -9,5 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. Kr. - - - - - - - - - - - - - - - - -  Pct. 

Brugerbetaling -40 -46 -45 1,3 -2,9 

Operatørudgifter 521 543 545 2,0 0,4 

Administration og løn 56 63 59 -3,7 -5,8 

Flextrafik i alt 537 560 560 -0,4 -0,1 

a. Indtægt pr. passager er beregnet for Flexhandicap og Flextur, som er de to ordninger, hvor der er brugerbetaling. 
b. Operatørudgifter pr. rejseminut er opgjort eksklusiv Flexpatientbus og Flexrute. 
c. Administration og løn pr. passager er beregnet for alle Flextrafikordninger inklusiv Flexrute.  

Nøgletallene viser blandt andet, at der også i 2016 er sket en betydelig effektivisering i Flextrafik. 

Operatørudgifterne pr. rejseminut er næsten 9 pct. lavere end budget. Det skyldes bedre priser fra nye 

udbud og større kørselsvolumen. I 2016 er det desuden lykkedes at øge kvaliteten i kørslen i form af 

højere rettidighed. Den højere rettidighed og større kørselsvolumen giver således mindre ventetid og 

dermed øget effektivitet. 

 

Movia har besluttet en økonomisk politik for administrations- og lønudgifter i Flextrafik, der indebæ-

rer en uændret udgift pr. passager målt i faste priser fra budget 2014 til budget 2016. Udgiften i bud-

get 2016 er således beregnet til 19 kr. pr. passager. I forhold til dette er der i regnskab 2016 en bespa-

relse på 9,5 pct., idet udgiften i regnskab 2016 er på 17,20 kr. pr. passager. 

 

 



Movia, Årsrapport 2016 

16/70 

Tabel 6. Flextrafik tilskudsbehov 

   R2015 B2016 R2016 
Forskel  

R2016-B2016 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - - - - -  Pct. 

Flexhandicap 87 95 95 0,4 0,4 

Flextur 45 49 42 -7,7 -15,6 

Flexkommune 38 44 44 -0,2 -0,6 

Flexpatient 159 160 159 -1,5 -0,9 

Variabel Flextrafik i alt 329 348 339 -9,0 -2,6 

Flexrute 208 212 221 8,6 4,1 

Flextrafik i alt 537 560 560 -0,4 -0,1 

 

 

Det samlede tilskudsbehov i 2016 for Flextrafik ligger meget tæt på det budgetterede (0,1 pct. afvi-

gelse) til trods for, at det samlede passagertal er 4 pct. over budget. At udgifterne ikke stiger tilsva-

rende skyldes bedre priser opnået i nye udbud samt en forøgelse af kvaliteten i kørslen i form af hø-

jere rettidighed. Således er udgiften til Flexpatient uændret, mens der er en stigning i passagertallet 

på 3,8 pct. 

 

I tidligere år har væksten i Flexhandicap været på ca. 2 pct. I 2016 er væksten i passagertallet hele 17 

pct., mens tilskudsbehovet blot stiger 8 pct. i forhold til regnskab 2015. Væksten i passagertallet skyl-

des både, at der er flere visiterede borgere til ordningen og, at der køres flere ture pr. tilmeldt borger. 

En medvirkende årsag til dette kan være, at der fra 1. marts 2016 blev åbnet for anvendelse af Flex-

handicap til kørsel til egen læge. Opstramningen på Flextur med højere priser og reduktion af kørsel i 

visse byområder har medvirket til øget brug af Flexhandicap. 

 

 

 

Væksten i Flextur er stoppet 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2012 2013 2014 2015 2016

Realiserede passagerer B2016 passagerer

Realiseret tilskudsbehov (mio. kr.) B2016 tilskudsbehov

Mio. kr.Passagerer



Movia, Årsrapport 2016 

17/70 

I Flextur har der gennem flere år været en høj vækst i passagertal og i kommunernes udgift til ordnin-

gen. For at stoppe væksten er der i 2016 indført forskellige efterspørgselsbegrænsende tiltag i 

Flextur-ordningen, herunder har flere kommuner besluttet at hæve prisen og følge Movias grundtakst, 

som er højere end kommunetakst, ledsagerrabatten er fjernet, og der er indført forsøg med geografi-

ske begrænsninger i kørslen og forsøg med højere takster i nogle kommuner. Det har ført til et mindre 

fald i passagertallet i 2016 i forhold til 2015. Sammen med en effektivisering i driften giver passager-

faldet et fald i kommunernes udgift til Flextrafik i 2016 sammenlignet med 2015. 

 

I Flexkommune er der en vækst fra regnskab 2015 til 2016 på 20 pct. Det er positivt for kommunernes 

økonomi, at Movia kan løse kommunernes kørselsopgaver og, at kommunerne i højere grad vælger at 

lade Movia udbyde og koordinere kørslen.  
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Lokalbane 

Resultatet for lokalbane er et samlet fald i tilskudsbehovet på 4,5 mio. kr. ekskl. anlæg, jf. anmærk-

ning i tabel 7. 

 

Tabel 7. Lokalbane 

   R2015 B2016 R2016 
Forskel  

R2016-B2016 

               Pct. 

Passagerer (1.000) 10.368,7 10.672,8 10.324,0 -348,8 -3,3 

Togkilometer (1.000) 7.795 8.080 7.857 -223,2 -2,8 

Tilskud pr. passager (kr.) 29,0 28,8 29,3 0,5 1,9 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - Mio. Kr.  - - - - - - - - - - - - - - - - -  Pct. 

Indtægter -171 -181 -181 0,1 -0,1 

Udgifter til togdrift ex. anlæga) 472 488 484 -4,6 -0,9 

Tilskudsbehov ex. anlæg 301 307 302 -4,5 -1,5 

Anm.:  En anlægsudgift på 2,3 mio. kr. er ikke med i tabel 7. Anlægsudgiften er ikke budgetteret, og er afregnet særskilt med 
Region Hovedstaden og påvirker derfor ikke efterreguleringen. 

a) Udgifter til togdrift er inklusive leasingudgifter og infrastrukturtilskud, men eksklusiv anlæg. 

Hovedårsagen til, at antallet af passagerer og togkilometer er lavere end budgetteret, er, at Region 

Hovedstaden har besluttet at aflyse en budgetteret udvidelse af aftenbetjeningen på lokalbanerne i 

Region Hovedstaden. 

 

Indtægterne i regnskab 2016 er uændrede i forhold til budget 2016. Lokalbanerne i Region Hovedsta-

den har højere indtægt pr. passager end budgetteret, hvilket på trods af færre passagerer medfører en 

lille stigning i de samlede indtægter. I Lokalbanerne i Region Sjælland er passagerudviklingen stabil, 

men indtægten pr. passager falder, hvilket samlet set giver et lille fald i indtægterne. 

 

Udgifterne til lokalbane eksklusive anlæg lander 4,6 mio. kr. under budget 2016. Udgifterne falder som 

følge af mindre drift i Region Hovedstaden og generelt lavere indeks end forventet i budget 2016.  

 

I det følgende beskrives de vigtigste faktorer, som øger udgiften i forhold til det budgetterede. Region 

Hovedstaden har i 2016 givet en ekstra bevilling på 7,9 mio. kr. til vedligeholdelse af skinner, som der-

for giver en tilsvarende budgetafvigelse. Bevillingen er imidlertid afregnet særskilt og påvirker ikke ef-

terreguleringen. I forhold til budgettet er banernes andel af abonnementsafgifter til Rejsekort A/S 3,4 

mio. kr. højere. Abonnementsafgiften har været budgetteret efter passagerer, men ifølge Movias regn-

skabspraksis skal fordelingen være indtægter, hvilket giver en højere andel til lokalbane. Bonusudbe-

talinger som består af passager- kvalitets- og regularitetsbonus, har i Region Sjælland været 1,2 mio. 

kr. over budget, mens bonus i Region Hovedstaden er som budgetteret.  

 

Anlægsudgifter på 2,3 mio. kr. vedrører følgende to projekter:  

 Trafikinformation (Realtid) 

 Forundersøgelse Lokalbanens Visionsplan 
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Fællesudgifter 

De samlede fællesudgifter udgøres af en række udgifter til bl.a. kundecenter, salg, marketing, billet-

kontrol og administration samt finansielle udgifter. De samlede fællesudgifter er 16,9 mio. kr. lavere 

end budgetteret. 

 

Fællesudgifterne eksklusiv pensions- og finansielle udgifter er 9,6 mio. kr. lavere end budgetteret, 

hvilket hænger sammen med det systematiske arbejde med effektiviseringer. Movia har i den sam-

menhæng bl.a. igangsat et arbejde med at finde et billigere domicil, og i mellemtiden udvises der på-

holdenhed med udgifter til forbedringer på eksisterende domicil. Endvidere er Movias to lokaliteter i 

Herlev og Roskilde slået sammen til en lokalitet i Herlev i løbet af 2016. Dette har udover at under-

støtte en mere koordineret driftsopfølgning også reduceret driftsudgifterne.  

 

Renter og gebyrer viser en nettoindtægt på 2,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end budgetteret.  

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

renter. Indtægter fra kontrolafgifter er steget i takt med, at der er indsat flere billetkontrollører, og der 

udstedes flere kontrolafgifter. Bankgebyrer er steget dels pga. øgede renteudgifter til indestående på 

bankkonti og dels pga. flere rejsende på rejsekort og i Flexhandicap. 

 

Ydelse på rejsekortlån er 7,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes, at tilbagebetaling fra Rejse-

kort A/S på ansvarlige lån – som modregnes i udgiften til ydelse på rejsekortlån – er begyndt i 2016, 

mens tilbagebetalingen var budgetteret til først at begynde i 2017. 

 

 

Ekstraordinære poster 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anlagde i maj måned 2016 voldgiftssag mod Movia med påstand om, 

at Movia uretmæssigt havde ændret sit passagertællesystem, hvorved Movia siden 2009 havde fået 

en større andel af billetindtægterne i Hovedstadsområdet, end man ellers ville have fået. 

 

Voldgiftsretten har 10. oktober 2016 afgjort, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sidestilles med 

DSB og Metroselskabet for så vidt angår indtægtsdelingen for 2009-2015, jf. voldgiftskendelsen fra 

januar 2015. Voldgiftsrettens kendelse betyder, at Movia i 2016 har efterbetalt i alt 21,7 mio.kr. til Tra-

fik-, Bygge- og Boligstyrelsen for årene 2009 – 2015.  

 

 

Tilskud 

I 2016 er der faktureret 2.888 mio. kr. til kommuner og regioner. Tilskudsbehovet er opgjort til 2.780 

mio. kr.   

 

Forskellen mellem tilskudsbehovet og faktureringen – efterreguleringen - er på netto 108 mio. kr. som 

udbetales til kommuner og regioner i januar 2018. 
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41 kommuner og 2 regioner har indbetalt i alt 110,5 mio. kr. for meget i tilskud, som de får tilbage i for-

bindelse med efterreguleringen i januar 2018. 4 kommuner har indbetalt i alt 2,2 mio. kr. for lidt, hvil-

ket de skal betale til Movia i januar 2018. Fordelingen af efterreguleringen på kommuner og regioner er 

opgjort i kapitel 4. 

 

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

 

 

Efterfølgende begivenheder 

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

regnskabet 2016. 
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3.Årsregnskab 
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Regnskabsopgørelse 

Movias årsregnskab 2016 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 2016.  

 

Tabel 8. Regnskabsopgørelse 2016 (identisk med tabel 1) 

   R2015 B2016 
 

R2016 
Forskel  

R2016 - B2016 

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

Bus           

Indtægter -1.603.167 -1.687.839 -1.699.254 -11.415 0,7 

Operatørudgifter 3.008.605 3.100.883 3.016.800 -84.083 -2,7 

Øvrige busdriftsudgifter 163.438 207.697 202.141 -5.556 -2,7 

Bus i alt 1.568.877 1.620.741 1.519.686 -101.055 -6,2 
          
Flextrafik         

Indtægter -40.076 -46.146 -44.820 1.326 -2,9 

Operatørudgifter 521.465 542.973 544.929 1.957 0,4 

Adm. og løn 55.671 63.063 59.407 -3.656 -5,8 

Flextrafik i alt 537.060 559.889 559.516 -373 -0,1 
         
Lokalbaner        

Indtægter -171.184 -181.468 -181.368 100 -0,1 

Udgifter til togdrift           472.262  488.441 483.840 -4.601 -0,9 

Anlæg              6.400  0 2.279 2.279 - 

Lokalbaner i alt           307.478  306.973 304.751 -2.222 -0,7 
       
Fællesudgifter      
Administration og løn           287.176  309.600  299.966 -9.634 -3,1 

Tjenestemandspensioner             15.736  17.790  18.699 909 5,1 

Renter og gebyrer -1.184 -1.350 -2.433 -1.083 80,2 

Ydelse rejsekortlån             64.236  65.000 57.869 -7.131 -11,0 

Fællesudgifter i alt           365.963  391.040 374.102 -16.938 -4,3 
       
Ekstraordinære poster      
Ekstraordinære udgifter           161.363  0 21.700 21.700 - 

Ekstraordinære poster i alt           161.363  0 21.700 21.700 - 
       
Tilskudsbehov        2.940.742  2.878.643 2.779.756 -98.888 -3,4 
       
Faktureret -2.876.865 -2.878.643 -2.888.005 -9.362 0,3 
        
Resultat før efterregulering 63.877 0 -108.250 -108.250 - 
        
Efterregulering -67.477 0 108.250 108.250 - 
        
Resultat             -3.600                            -    0 0 - 

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

  

Årsregnskab 2016 
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Balance 

Tabel 9. Balance 
Noter AKTIVER  1. januar 31. december 

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

   Immaterielle anlæg 2.114 8.979 

   Grunde og Bygninger 61.136 59.410 

   Tekniske anlæg og biler 232.345 211.007 

   Anlæg under udførelse 4.858 3.726 

1 Anlægsaktiver 300.453 283.122 

2 Aktier og kapitalandele 617.873 594.978 

3 Ansvarlig lånekapital 163.774 160.342 

   Deposita vedr. indgående lejemål 2.566 2.565 

   Langfristede tilgodehavender 784.212 757.885 

4 Andre tilgodehavender 82.061 29.427 

5 Tilgodehavender ejere og tilknyttede selskaber 287.323 225.763 

   Periodeafgrænsningsposter 2.015 59.875 

   Kortfristede tilgodehavender 371.399 315.065 

   Banker 128.635 142.873 

   Kontante beholdninger 76 1 

6 Likvide aktiver 128.711 142.874 

   AKTIVER I ALT 1.584.776 1.498.947 
          

   PASSIVER      

   Balancekonto -464.679 -448.787 

   Skattefinansierede aktiver 300.453 283.122 

7 Egenkapital -164.226 -165.664 

8 Pensionsforpligtelser 635.712 635.712 

 Anlægspulje   3.600 

   Hensatte forpligtelser 635.712 639.312 

9 Kommunekredit 447.514 391.617 

9 Leasinggæld 0 0 

   Deposita 2.180 2.196 

   Langfristet gæld 449.694 393.813 

9 Kortfristet del af langfristet gæld 55.743 55.869 

   Indenlandske kreditorer 332.849 243.466 

10 Gæld ejere og tilknyttede selskaber 148.421 206.725 

   Forudbetalt rejsekort-rejser 69.516 74.300 

   Skyldige feriepenge 31.515 32.595 

   Skyldige omkostninger 25.551 18.531 

   Kortfristet gæld 663.596 631.486 

   PASSIVER I ALT 1.584.776 1.498.947 
            
11 Garantiforpligtelse       

12 Eventualforpligtelser og -rettigheder       

13 Finansiel sikring       

14 Modtagne garantier       

15 Leje-/operationelle leasingaftaler       
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Noter 

 

Note 1. Anlægsoversigt 

   Grunde Bygninger 

 
Lejede 
lokaler Biler 

Tekniske 
anlæg 

Immat. 
anlægs- 

aktiver 

Anlæg  
under  

udførelse I alt 

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

Kostpris  
1. januar 2016 19.408 53.279 7.902 7.950 423.344 89.512 4.858 606.253 

Tilgang i året 0 0 0 0 0 2.379 6.678 9.058 

Afgang i året 0 0 0 -181 0 -13.573 0 -13.754 

Overførsler 0 0 0 0 0 7.811 -7.811 0 

Kostpris  
31. december 2016 19.408 53.279 7.902 7.769 423.344 86.129 3.726 601.557 

Akkumulerede ned- 
og afskrivninger 
1. januar 2016 0 12.762 6.690 4.551 194.398 87.398 0 305.800 

Årets afskrivninger 0 1.565 161 971 20.367 3.325 0 26.389 

Af- og nedskrivninger 
afhændede aktiver 0 0 0 -181 0 -13.573 0 -13.754 

Ned- og afskrivninger  
31. december 2016 0 14.328 6.851 5.341 214.765 77.150 0 318.434 

Regnskabsmæssig- 
værdi 31. december 
2016 19.408 38.951 1.051 2.428 208.579 8.979 3.726 283.122 

 

 

Note 2. Aktier og kapitalandel i tilknyttede selskaber 
   Ejerandel 1. januar Ændringer 31. december 

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

Rejsekort A/S 28,9 81.345 -24.677 56.668 

Rejseplanen A/S 21,7 1.825 -65 1.761 

Lokaltog A/S 75,7 534.702 1.847 536.549 

I alt   617.873 -22.894 594.978 

 

Værdien af Movias aktiebeholdning i selskaberne Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S er tilpasset som 

følge af årets resultat for 2015 i selskaberne. Ejerandelene er opgjort pr. 31. december 2015. 

 

Movias ejerandele i tilknyttede selskaber er i 2016 er faldet med 22,9 mio. kr., hvilket skyldes årets 

resultat i selskaberne samt en kapitalregulering i Rejsekort A/S., som påvirker egenkapitalen negativt 

med 24,7 mio. kr. 
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Note 3. Ansvarlig Lånekapital – Rejsekort A/S 
   1. januar  Ændringer Afdrag 31. december 

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

Rejsekort A/S 163.774 2.139 -5.571 160.342 

I alt 163.774 2.139 -5.571 160.342 

 

Movia har i tidligere år indskudt ansvarlig lånekapital i selskabet Rejsekort A/S. 

 

I 2016 er der tilskrevet 2,1 mio.kr. i renteindtægter på Movias andel af den ansvarlige lånekapital hos 

Rejsekort A/S og afdraget 5,6 mio. kr. Ultimo 2016 er Movias andel af den ansvarlige lånekapital hos 

Rejsekort A/S på 160,3 mio.kr. 

 

Note 4. Andre tilgodehavender 
Årets resultat blev påvirket af afskrivninger på debitorer på 1,9 mio. kr. 

 

Der har ikke været afskrivninger af enkelte sager over 50.000 kr. i 2016. De resterende afskrivninger i 

2016 kan henføres til sager med en værdi under 50.000 kr., hvoraf 1,8 mio. kr. vedrører kontrolafgifter. 

Kontrolafgifter afskrives fuldt ud ved overdragelsen til SKAT og indtægtsføres i takt med, at SKAT ind-

driver de skyldige beløb. SKAT’s inddrivelsessystem EFI er imidlertid ude af drift.  

 

Primo januar var 4,0 mio. kr. hensat til tab på debitorer. Dette beløb er i 2016 opjusteret med  

4,1 mio. kr., så den samlede hensættelse til tab på debitorer er 8,1 mio. kr. ultimo 2016. 

 

Indtægter og udgifter til igangværende puljeprojekter finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 

Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og kommuner er indregnet i Andre tilgodehavender. Movias tilgodeha-

vender fra igangværende projekter udgjorde ultimo 2016 27,0 mio. kr. Movia har i 2016 modtaget til-

skud på i alt 26,1 mio. kr. vedrørende igangværende og afsluttede projekter 

 

Note 5. Tilgodehavender vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 
   1. januar 31. december 

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

Kommuner 236.669 198.049 

Regioner 47.326 25.176 

Tilknyttede selskaber 3.329 2.538 

I alt 287.323 225.763 

 

Faldet fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 skyldes primært et fald i tilgodehavende efterregule-

ring hos kommuner. 
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Note 6. Likvide aktiver 
 

Finansieringsopgørelse 
   R2015 R2016 

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

Likvide beholdninger primo             328.378  128.711 

Tilgang af likvide aktiver     

+/- Årets resultat -3.600 0 

+/- Lånoptagelse 0  0 

+/- Øvrige finansforskydninger -140.688 69.934 

Anvendelse af likvide midler     

Afdrag på lån -55.379 -55.771 

Likvide midler ultimo             128.711              142.874  

 

 

 

 

 

Note 7. Udvikling i egenkapitalen i 2016 

 31. december 2016 

   Tusinde kr. 

Primo -164.226 

Overført til Anlægspulje -3.600 

Årets resultat 0 

Afskrivninger af anlægsaktiver -26.389 

Køb/Salg af anlægsaktiver 9.058 

Opskrivning/nedskrivning af aktiver -26.326 

Afdrag lån 55.509 

Regulering af hensættelser -9.690 

Ultimo -165.664 

 

Udvikling i likviditet 
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Udviklingen i egenkapitalen skyldes korrektionen af sidste års resultat på 3,6 mio. kr., der er reklassi-

ficeret til anlægspulje. 

 

 

Note 8. 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. 

 

 

Note 9. Langfristet gæld 
   Hovedstol Primo Ultimo Udløbsdato Sikring 

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

Rejsekortlån - variabelt 180.000 136.500 126.000 28-12-2028 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 70.000 44.545 38.182 21-12-2022 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 130.000 57.197 38.384 19-10-2018 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 58.000 46.788 43.878 03-10-2028 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 120.000 107.586 101.733 24-10-2028 Rente-Swap 

Rejsekortlån - variabelt 123.000 110.379 99.310 18-12-2028 - 

Leasinggæld 39.370 262 0 30-09-2016 - 

I alt 720.370 503.257 447.486       

 

Alle Movias lån er optaget hos Kommunekredit.  

 

Gæld til Kommunekredit udgør 447,5 mio. kr. Heraf forfalder 55,9 mio. kr. til betaling i 2017. Movias 

leasingaftale med Dansk Leasing udløb i september 2016. 

 

Note 10. Gæld vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 
   1. januar 31. december 

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

Kommuner 52.273 113.726 

Regioner 63.986 50.440 

Tilknyttede selskaber 32.162 42.559 

I alt 148.421 206.725 

 

Stigningen fra 1. januar til 31. december 2016 skyldes primært en forøgelse af skyldig efterregulering 

til kommuner og regioner, der i 2016 er vokset fra 115,9 mio. kr. til 161,5 mio. kr. I 2015 indeholdt po-

sten efterregulering til kommuner og regioner for årene 2014 og 2015, mens gæld vedrørende ejere og 

tilknyttede selskaber pr 31. december 2016 indeholder efterreguleringen for årene 2015 og 2016. 

 

Note 11. Garantiforpligtelser 
   Restbeløb  Udløb Vedrørende 

   Tusinde kr.                        

Danske Bank 10.000 31-12-2017 Kassekredit, Lokaltog A/S 

Handelsbanken 380.124 02-01-2034 Køb af nye tog, Lokaltog A/S 

Handelsbanken 55.439 30-09-2036 Lån optaget, Lokaltog A/S 
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Note 12. 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. 

 En operatør har i 2013 rejst et krav overfor Movia om erstatning for skader på nogle ruder i et min-

dre antal busser som følge af opsætning af reklamer. Kravet er behæftet med stor usikkerhed og er 

ikke anerkendt. Et eventuelt erstatningsbeløb er ikke fastlagt, men vurderes at være begrænset på 

grund af bussernes alder og kontraktens længde.  

 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. 

 En operatør har rejst krav mod Movia i anledning af, at Movias underleverandør efter det påståede 

fejlagtigt har afmonteret logoer på seks busser. Operatøren påstår, at busserne som resultat heraf 

ikke har kunnet køre. Operatøren mener at have haft et driftstab uden dog, at denne har fremlagt 

nogen former for dokumentation. Kravet vurderes derfor at være behæftet med stor usikkerhed. 

 

 Uenighed mellem Movia og en operatør om udskiftning af en fjernvarmeunit på en chaufførlokali-

tet. Det vurderes at sagen kan falde ud til begge sider. 

 

Note 13. Finansiel sikring 

   Hovedstol Ultimo Rente 

Markedsværdi 
31. december 

2016 Handelsdato Udløbsdato 

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

Rejsekortlån - variabelt 180.000 -126.000 1,5% -7.361 10-12-2012 28-12-2028 

Rejsekortlån - variabelt 70.000 -38.182 3,4% -4.007 22-12-2009 19-12-2022 

Rejsekortlån - variabelt 130.000 -38.384 2,5% -1.195 01-12-2010 19-10-2018 

Rejsekortlån - variabelt 58.000 -43.878 3,5% -8.845 05-07-2011 03-10-2028 

Rejsekortlån - variabelt 120.000 -101.733 1,6% -6.578 18-06-2014 24-10-2028 

Total 558.000 -348.176    -27.987       

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 2016 af ovenstående renteswaps er negativ med 28,0 mio. kr. Beløbet 

er i overensstemmelse med gældende regnskabsregler ikke indregnet i årsregnskabet. 
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Note 14. Modtagne garantier 
   1. januar 31. december 

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

Kortsalg 3.273 3.018 

Kontrakter 140.050 129.000 

Flextrafik 13.216 19.940 

Andre 1.000 1.000 

I alt 157.539 152.958 

 

 

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

kontrakter. 

 

 

Note 15. Leje-/operationelle leasingaftaler 
Movias leje-/leasingforpligtelser udgjorde 16,7 mio.kr. ultimo 2016. De årlige omkostninger udgør  

11,0 mio. kr. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for 2016 aflægges i henhold til 

gældende lovgivning og efter Social- og Inden-

rigsministeriets retningslinjer i Budget- og 

regnskabssystem for Kommuner, tilpasset Mo-

vias særlige forhold. Der er foretaget tilpasning 

af regnskabsopstilling i året, herunder er den 

omkostningsbaserede resultatopgørelse samt 

pengestrømsopgørelse udgået. Der er ikke fore-

taget ændringer i sammenligningstallene for 

den udgiftsbaserede resultatopgørelse og ba-

lance, ligesom principper for indregning og må-

ling er uændret. 

 

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  

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 Social- og Indenrigs-

ministeriets retningslinjer i Budget- og regn-

skabssystem 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 for-

længelse af et aktivs brugstid, aktiveres sam-

men med det pågældende aktiv, og afskrives 

over den nye brugstid. Udgifter til mindre repa-

rationer og lignende, som ikke har en væsentlig 

indflydelse på aktivets brugstid eller egenska-

ber 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.  
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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. Derefter 

er rentetilskrivningen på lån udgiftsført. Rejse-

kortsystemet 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: 

 

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 



Movia, Årsrapport 2016 

32/70 

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 under omsætningsaktiver. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 

omsætningsaktiver, omfatter omkostninger 

vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 

Obligationer 

Værdipapirer opgøres og indregnes til markeds-

værdien pr. 31. december. 

 

Passiver 

 

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser medtages til den forven-

tede økonomiske forpligtelse. 

 

Andre hensatte forpligtelser 

Omkostninger til miljøforpligtelser og garanti-

forpligtelser indregnes alene, når Movia som 

følge af en tidligere begivenhed har en retlig el-

ler faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at 

indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug 

af Movias økonomiske ressourcer. 

 

Pensionsforpligtelser 

Et begrænset antal af Movias medarbejdere er 

tjenestemandsansatte. Movia har endvidere 

indgået pensionsaftaler med visse personale-

grupper. Kapitalværdien af pensionsforpligtel-

sen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forud-

sætninger fra Social- og Indenrigsministeriet. 
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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. 

 

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. Forud-

betalinger for rejser på rejsekort optages til no-

minel værdi. 

 

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 2016 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, 23. februar 2017 

 

 

 

____________________ 

Dorthe Nøhr Pedersen 

Administrerende direktør 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Thomas Gyldal Petersen Per Hovmand  John Schmidt Andersen 

Formand Næstformand    

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Jakob Hougaard Poul Erik Ibsen Peter Jacobsen

  

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Knud Larsen Jens Mandrup Rasmussen Hans Toft 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia 

Revisionspåtegning på årsregnskabet  

Konklusion  

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

2016 side 22-37.  Årsregnskabet omfatter udgiftsbaseret regnskabsopgørelse, balance, anvendt regn-

skabspraksis og noter med følgende hovedtal: 

 

 Resultat (overskud) før efterregulering på 108 mio. kr. 

 Aktiver i alt på 1.584 mio. kr. 

 Egenkapital i alt på  –161 mio. kr.  

 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabs-

system for kommuner”. 

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

overensstemmelse med kravene i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. 

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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i ”be-

kendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”. Vores ansvar ifølge disse 

standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisio-

nen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Trafikselskabet Movia i overensstemmelse med internatio-

nale etiske regler for revisorer og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 

vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnå-

ede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Trafikselskabet Movia har i overensstemmelse med kravene i ”bekendtgørelse om kommuners bud-

get- og regnskabsvæsen, revision m.v.” medtaget det bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016 

som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. 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 kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og 

regnskabssystem for kommuner”. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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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. 

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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-

formationer 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 beslut-

ninger, 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-

sionel skepsis under revisionen. 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 vo-

res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 

er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 

kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion 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 rime-

lige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-

sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

Trafikselskabet 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 årsregn-

skabet 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 revisions-

påtegning.  

 

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.  
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Andre oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den ud-

førte revision af årsregnskabet.  Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledel-

sesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.  

 

 

København, den 23. februar 2017 

 

Ernst & Young 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nummer 30700228 

 

 

Carsten Kjær  

statsautoriseret revisor 
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4.Fordelingsregnskab 2016 
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I 2016 udgør tilskudsbehovet 2.779,8 mio. kr. Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Movias tilskudsbehov 

dækkes af tilskud fra kommuner og regioner. Kommuner og regioner har i 2016 indbetalt 2.888,0 mio. 

kr. i tilskud. Der bliver udbetalt 108 mio. kr. i efterregulering for årsregnskab 2016 til kommuner og re-

gioner. Heraf betales 110,5 mio. kr. tilbage til 41 kommuner og 2 regioner, mens 4 kommuner skal be-

tale 2,2 mio. kr. til Movia. Efterreguleringen vil blive afregnet i januar 2018. 

 

2016 er det første år, hvor kommuner og regioners tilskud til Movia er fordelt med den nye finansie-

ringsmodel. Modellen indebærer, at regionerne får trafikkøberansvar for flere buslinjer, og kommu-

nerne skal medfinansiere Movias fællesudgifter. I de enkelte kommuner og regioner er der derfor væ-

sentlige ændringer mellem regnskab 2015 og regnskab 2016 i posterne bus og fællesudgifter.  

 

 

Regionalt tilskud og efterregulering 

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

 

Movia skal betale 9,8 mio. kr. til Region Hovedstaden i januar 2018. 

 

Tabel 10. Region Hovedstaden 

   R2015 R2016 Faktureret 
Efter- 

regulering 

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

Bus 95.643 226.461 -223.886 -2.575 

Flexpatient 28.359 28.585 -28.959 375 

Lokalbane 121.723 118.871 -125.487 6.616 

Fællesudgifter ekskl. Flextrafik 249.954 165.830 -173.381 7.551 

Ekstraordinære poster 16.195 2.178 0 -2.178 

Tilskud i alt 511.875 541.924 -551.713 9.789 

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

Movia skal betale 4,6 mio. kr. til Region Sjælland i januar 2018. 

 

 

Tabel 11. Region Sjælland 

   R2015 R2016 Faktureret 
Efter- 

regulering 

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

Bus 98.963 145.594 -147.609 2.015 

Flexpatient 130.678 130.031 -131.087 1.056 

Lokalbane 185.755 185.881 -186.876 995 

Fællesudgifter ekskl. Flextrafik 71.723 30.583 -31.574 992 

Ekstraordinære poster 3.332 448 0 -448 

Tilskud i alt 490.451 492.537 -497.147 4.610 

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

Fordelingsregnskab 2016 
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Kommunalt tilskud og efterregulering 

 

Tabel 12. Kommunalt tilskud og efterregulering 

   Bus 

Flex- 

handicap Flextur 

Flex- 

kommunal Flexrute  

Fælles- 

udgifter 

Ekstra- 

ordinære  

poster Total 

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

Regnskab 2015 315.117  16.721  0  2  4.121  17.262  65.083  418.307  

Regnskab 2016 281.533  17.821  0  14  4.376  59.884  8.752  372.380  

Faktureret 2016 -319.440  -17.997  0  -14  -4.379  -62.304  0  -404.133  

Efterregulering 2016 37.907  176  -0  0  2  2.420  -8.752  31.753  

Frederiksberg                 

Regnskab 2015 61.855  4.264  0  0  2.604  2.908  10.096  81.727  

Regnskab 2016 43.097  4.517  0  1  2.704  8.932  1.358  60.609  

Faktureret 2016 -47.141  -4.557  0  -1  -2.703  -9.463  0  -63.865  

Efterregulering 2016 4.044  40  0  0  -1  531  -1.358  3.256  

Albertslund                 

Regnskab 2015 11.544  903  0  133  3.082  428  1.675  17.764  

Regnskab 2016 8.731  933  0  555  3.876  1.636  225  15.956  

Faktureret 2016 -10.573  -942  0  -563  -3.878  -1.714  0  -17.670  

Efterregulering 2016 1.842  10  0  8  2  77  -225  1.714  

Ballerup                 

Regnskab 2015 23.946  2.933  694  727  9.902  687  2.021  40.910  

Regnskab 2016 21.707  2.978  602  813  10.607  2.688  272  39.667  

Faktureret 2016 -24.743  -2.978  -632  -824  -10.598  -2.848  0  -42.623  

Efterregulering 2016 3.036  -0  30  11  -9  160  -272  2.956  

Brøndby                 

Regnskab 2015 17.463  1.823  709  272  4.716  483  1.254  26.721  

Regnskab 2016 14.428  1.920  747  866  7.027  1.874  169  27.031  

Faktureret 2016 -16.014  -1.922  -772  -879  -6.974  -1.970  0  -28.530  

Efterregulering 2016 1.586  1  25  13  -54  96  -169  1.499  

Dragør                 

Regnskab 2015 9.694  382  110  7  1.192  397  1.714  13.497  

Regnskab 2016 4.727  491  66  51  1.371  661  231  7.598  

Faktureret 2016 -4.551  -511  -70  -51  -1.373  -634  0  -7.190  

Efterregulering 2016 -176  19  4  0  1  -27  -231  -408  

Gentofte                 

Regnskab 2015 38.758  3.486  0  29  3.670  1.371  4.973  52.287  

Regnskab 2016 30.413  3.916  -0  51  4.244  4.466  669  43.759  

Faktureret 2016 -34.666  -3.936  0  -52  -4.245  -4.713  0  -47.612  

Efterregulering 2016 4.253  20  0  1  1  246  -669  3.852  
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Tabel 12. Kommunalt tilskud og efterregulering (fortsat) 

   Bus 

Flex- 

handicap Flextur 

Flex- 

kommunal Flexrute  

Fælles- 

udgifter 

Ekstra- 

ordinære  

poster Total 

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

Regnskab 2015 32.805  2.597  862  67  6.774  1.167  3.910  48.182  

Regnskab 2016 25.464  2.689  1.067  50  7.526  3.577  526  40.899  

Faktureret 2016 -27.168  -2.712  -1.119  -51  -7.525  -3.752  0  -42.327  

Efterregulering 2016 1.704  23  52  1  -1  175  -526  1.428  

Glostrup                 

Regnskab 2015 10.170  652  0  280  2.615  328  1.134  15.178  

Regnskab 2016 9.852  623  0  991  3.336  1.677  152  16.631  

Faktureret 2016 -11.156  -658  0  -1.008  -3.309  -1.750  0  -17.881  

Efterregulering 2016 1.304  36  0  17  -26  73  -152  1.251  

Herlev                 

Regnskab 2015 13.949  1.122  0  60  3.524  503  1.772  20.930  

Regnskab 2016 12.750  1.125  0  31  3.736  1.950  238  19.830  

Faktureret 2016 -14.234  -1.156  0  -31  -3.742  -2.036  0  -21.197  

Efterregulering 2016 1.483  31  0  0  5  86  -238  1.367  

Hvidovre                 

Regnskab 2015 29.624  2.385  0  312  4.784  1.211  4.443  42.760  

Regnskab 2016 22.062  2.302  0  727  5.651  3.463  598  34.803  

Faktureret 2016 -25.551  -2.336  0  -739  -5.642  -3.661  0  -37.929  

Efterregulering 2016 3.488  34  0  12  -9  198  -598  3.126  

Høje-Taastrup                 

Regnskab 2015 20.518  1.761  468  62  5.357  761  2.385  31.311  

Regnskab 2016 18.158  1.869  550  43  5.883  2.370  321  29.192  

Faktureret 2016 -19.957  -1.913  -579  -44  -5.886  -2.434  0  -30.813  

Efterregulering 2016 1.800  44  30  1  3  65  -321  1.621  

Ishøj                 

Regnskab 2015 4.071  887  0  33  2.881  132  364  8.369  

Regnskab 2016 4.082  1.004  0  25  2.981  440  49  8.581  

Faktureret 2016 -4.634  -1.023  0  -25  -2.981  -496  0  -9.159  

Efterregulering 2016 552  19  0  0  -0  56  -49  578  

Egedal                 

Regnskab 2015 18.993  913  276  16  4.521  477  1.194  26.389  

Regnskab 2016 13.960  973  548  13  5.724  1.671  161  23.050  

Faktureret 2016 -15.228  -985  -576  -14  -5.722  -1.740  0  -24.265  

Efterregulering 2016 1.268  12  28  0  -2  69  -161  1.215  
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Tabel 12. Kommunalt tilskud og efterregulering (fortsat) 

   Bus 

Flex- 

handicap Flextur 

Flex- 

kommunal Flexrute  

Fælles- 

udgifter 

Ekstra- 

ordinære  

poster Total 

Lyngby-Taarbæk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tusinde kr.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Regnskab 2015 31.161  1.732  913  43  2.336  964  3.215  40.363  

Regnskab 2016 28.376  1.714  717  91  2.790  3.403  432  37.524  

Faktureret 2016 -31.549  -1.743  -745  -91  -2.790  -3.511  0  -40.428  

Efterregulering 2016 3.173  28  28  1  0  107  -432  2.905  

Rødovre                 

Regnskab 2015 31.205  2.151  0  74  4.995  1.323  4.910  44.658  

Regnskab 2016 20.914  2.151  0  50  5.271  3.988  660  33.034  

Faktureret 2016 -21.872  -2.168  0  -51  -5.269  -4.059  0  -33.418  

Efterregulering 2016 958  18  0  1  -2  71  -660  384  

Rudersdal                 

Regnskab 2015 38.149  2.361  1.318  26  5.326  1.108  3.704  51.992  

Regnskab 2016 33.262  2.339  1.127  29  5.328  3.562  498  46.146  

Faktureret 2016 -35.791  -2.377  -1.189  -30  -5.330  -3.707  0  -48.424  

Efterregulering 2016 2.529  38  62  0  1  144  -498  2.278  

Tårnby                 

Regnskab 2015 17.942  1.723  0  43  4.316  900  3.517  28.442  

Regnskab 2016 17.271  2.031  0  51  4.242  2.823  473  26.891  

Faktureret 2016 -18.817  -2.054  0  -52  -4.242  -3.091  0  -28.256  

Efterregulering 2016 1.547  24  0  1  -1  268  -473  1.365  

Vallensbæk                 

Regnskab 2015 4.377  82  0  55  560  118  348  5.540  

Regnskab 2016 3.268  62  0  37  862  371  47  4.647  

Faktureret 2016 -3.517  -67  0  -38  -862  -390  0  -4.873  

Efterregulering 2016 249  5  0  0  0  18  -47  227  

Furesø                 

Regnskab 2015 18.611  1.915  489  11  4.340  467  892  26.726  

Regnskab 2016 17.235  1.949  528  21  4.172  1.609  120  25.634  

Faktureret 2016 -17.357  -1.978  -565  -21  -4.179  -1.621  0  -25.722  

Efterregulering 2016 121  29  37  0  8  12  -120  87  

Allerød                 

Regnskab 2015 16.575  501  303  141  3.901  356  963  22.741  

Regnskab 2016 14.118  548  409  382  4.939  1.439  130  21.965  

Faktureret 2016 -15.084  -560  -438  -388  -4.960  -1.513  0  -22.943  

Efterregulering 2016 966  12  29  6  21  73  -130  978  
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Tabel 12. Kommunalt tilskud og efterregulering (fortsat) 

   Bus 

Flex- 

handicap Flextur 

Flex- 

kommunal Flexrute  

Fælles- 

udgifter 

Ekstra- 

ordinære  

poster Total 

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

Regnskab 2015 26.154  1.387  1.023  308  8.725  652  1.696  39.945  

Regnskab 2016 14.272  1.580  1.725  874  15.110  1.579  228  35.367  

Faktureret 2016 -15.041  -1.605  -1.810  -883  -15.050  -1.597  0  -35.986  

Efterregulering 2016 769  25  86  9  -60  18  -228  618  

Frederikssund                 

Regnskab 2015 25.855  1.359  714  128  9.975  556  1.654  40.241  

Regnskab 2016 21.519  1.539  1.245  104  14.294  1.988  222  40.912  

Faktureret 2016 -22.286  -1.561  -1.298  -105  -14.289  -2.083  0  -41.621  

Efterregulering 2016 767  21  53  1  -5  95  -222  710  

Halsnæs                 

Regnskab 2015 6.148  1.074  621  708  5.198  170  306  14.224  

Regnskab 2016 6.345  1.061  654  628  4.518  587  41  13.834  

Faktureret 2016 -7.572  -1.098  -673  -633  -4.521  -617  0  -15.114  

Efterregulering 2016 1.227  37  19  6  3  29  -41  1.281  

Gribskov                 

Regnskab 2015 23.803  1.373  1.294  3.957  5.094  534  1.564  37.618  

Regnskab 2016 17.729  1.557  1.061  3.611  5.530  1.604  210  31.302  

Faktureret 2016 -18.213  -1.586  -1.095  -3.650  -5.537  -1.698  0  -31.780  

Efterregulering 2016 484  29  35  40  7  94  -210  478  

Helsingør                 

Regnskab 2015 39.772  1.677  3.003  206  8.171  1.102  2.843  56.775  

Regnskab 2016 27.969  1.972  3.307  159  9.248  3.528  382  46.566  

Faktureret 2016 -30.653  -2.017  -3.424  -161  -9.257  -3.669  0  -49.181  

Efterregulering 2016 2.685  44  116  1  9  141  -382  2.614  

Hillerød                 

Regnskab 2015 29.801  1.494  0  377  11.304  939  2.955  46.869  

Regnskab 2016 24.589  1.816  0  1.437  14.368  3.086  397  45.693  

Faktureret 2016 -26.103  -1.852  0  -1.455  -14.332  -3.198  0  -46.939  

Efterregulering 2016 1.514  36  0  18  -36  112  -397  1.246  

Hørsholm                 

Regnskab 2015 17.955  1.258  615  66  2.574  476  1.651  24.595  

Regnskab 2016 11.025  1.325  576  208  2.811  1.439  222  17.606  

Faktureret 2016 -14.342  -1.336  -600  -210  -2.787  -1.510  0  -20.784  

Efterregulering 2016 3.318  10  23  2  -25  71  -222  3.178  
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Tabel 12. Kommunalt tilskud og efterregulering (fortsat) 

   Bus 

Flex- 

handicap Flextur 

Flex- 

kommunal Flexrute  

Fælles- 

udgifter 

Ekstra- 

ordinære  

poster Total 

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

Regnskab 2015 27.525  870  514  1.385  1.440  582  1.589  33.904  

Regnskab 2016 18.613  966  592  1.259  1.047  2.350  214  25.040  

Faktureret 2016 -17.421  -991  -624  -1.273  -1.046  -2.641  0  -23.998  

Efterregulering 2016 -1.192  25  32  15  -0  291  -214  -1.042  

Greve                 

Regnskab 2015 13.173  1.179  717  0  765  342  830  17.005  

Regnskab 2016 11.309  1.348  572  0  881  1.509  112  15.731  

Faktureret 2016 -11.858  -1.379  -602  -0  -881  -1.581  0  -16.300  

Efterregulering 2016 549  31  30  -0  -0  71  -112  569  

Roskilde                 

Regnskab 2015 51.602  2.979  2.845  0  1.454  1.289  3.702  63.871  

Regnskab 2016 44.060  3.325  2.641  0  1.290  6.167  498  57.982  

Faktureret 2016 -46.922  -3.356  -2.728  0  -1.290  -6.488  0  -60.783  

Efterregulering 2016 2.862  30  86  0  -0  320  -498  2.801  

Køge                 

Regnskab 2015 36.555  1.672  1.472  0  2.377  899  2.835  45.809  

Regnskab 2016 33.625  1.942  1.654  0  2.417  5.178  381  45.197  

Faktureret 2016 -36.309  -1.984  -1.725  0  -2.419  -5.086  0  -47.523  

Efterregulering 2016 2.684  43  71  0  2  -92  -381  2.326  

Solrød                 

Regnskab 2015 7.180  321  495  0  534  166  392  9.086  

Regnskab 2016 3.725  412  563  0  520  457  53  5.730  

Faktureret 2016 -3.556  -423  -590  0  -521  -447  0  -5.536  

Efterregulering 2016 -169  11  27  0  0  -10  -53  -194  

Stevns                 

Regnskab 2015 9.389  744  566  1.351  397  164  250  12.861  

Regnskab 2016 8.927  772  568  1.309  -77  1.099  34  12.631  

Faktureret 2016 -9.354  -804  -587  -1.325  78  -1.119  0  -13.111  

Efterregulering 2016 428  32  19  16  -1  20  -34  480  

Kalundborg                 

Regnskab 2015 34.872  1.653  2.186  2.104  1.487  740  0  43.041  

Regnskab 2016 30.913  1.837  2.225  1.667  416  3.799  0  40.857  

Faktureret 2016 -33.124  -1.862  -2.280  -1.688  -416  -3.999  0  -43.370  

Efterregulering 2016 2.211  25  56  21  -0  201  0  2.513  
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Tabel 12. Kommunalt tilskud og efterregulering (fortsat) 

   Bus 

Flex- 

handicap Flextur 

Flex- 

kommunal Flexrute  

Fælles- 

udgifter 

Ekstra- 

ordinære  

poster Total 

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

Regnskab 2015 11.792  705  819  521  539  316  0  14.692  

Regnskab 2016 11.420  831  762  483  294  1.460  0  15.250  

Faktureret 2016 -11.590  -864  -783  -489  -295  -1.528  0  -15.550  

Efterregulering 2016 170  34  21  6  1  68  0  300  

Odsherred                 

Regnskab 2015 17.583  1.139  1.084  1.574  8.109  360  0  29.849  

Regnskab 2016 17.692  1.410  1.044  1.695  7.352  2.129  0  31.323  

Faktureret 2016 -17.754  -1.443  -1.076  -1.714  -7.391  -2.219  0  -31.597  

Efterregulering 2016 62  33  32  19  39  89  0  274  

Næstved                 

Regnskab 2015 34.807  3.114  3.109  0  959  937  0  42.926  

Regnskab 2016 33.975  3.773  1.132  0  3.623  4.850  0  47.354  

Faktureret 2016 -33.005  -3.823  -1.185  0  -3.625  -5.156  0  -46.793  

Efterregulering 2016 -971  50  53  0  2  306  0  -560  

Slagelse                 

Regnskab 2015 45.645  2.084  2.247  2.302  28.262  1.068  0  81.609  

Regnskab 2016 34.079  2.518  2.226  1.988  27.808  5.267  0  73.887  

Faktureret 2016 -38.049  -2.532  -2.280  -2.012  -27.818  -5.654  0  -78.344  

Efterregulering 2016 3.969  14  53  24  10  387  0  4.457  

Faxe                 

Regnskab 2015 11.916  1.130  2.008  2.328  728  219  0  18.329  

Regnskab 2016 10.651  1.265  1.638  3.395  802  904  0  18.656  

Faktureret 2016 -11.545  -1.289  -1.726  -3.442  -803  -1.010  0  -19.815  

Efterregulering 2016 894  24  88  46  1  106  0  1.159  

Holbæk                 

Regnskab 2015 28.344  1.840  1.654  4.633  15.063  702  0  52.236  

Regnskab 2016 25.385  2.034  2.002  4.354  2.151  3.611  0  39.537  

Faktureret 2016 -27.007  -2.097  -2.040  -4.365  -2.151  -3.769  0  -41.429  

Efterregulering 2016 1.621  63  38  11  0  158  0  1.893  

Ringsted                 

Regnskab 2015 22.046  677  1.075  1.301  8.773  534  0  34.405  

Regnskab 2016 16.640  775  922  1.277  8.663  2.467  0  30.744  

Faktureret 2016 -18.205  -801  -983  -1.294  -8.636  -2.607  0  -32.527  

Efterregulering 2016 1.566  26  61  17  -27  140  0  1.783  
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Tabel 12. Kommunalt tilskud og efterregulering (fortsat) 

   Bus 

Flex- 

handicap Flextur 

Flex- 

kommunal Flexrute  

Fælles- 

udgifter 

Ekstra- 

ordinære  

poster Total 

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

Regnskab 2015 39.084  2.056  3.434  7.308  122  742  0  52.747  

Regnskab 2016 35.912  2.119  2.422  8.059  128  3.932  0  52.572  

Faktureret 2016 -38.195  -2.132  -2.465  -8.140  -129  -4.291  0  -55.352  

Efterregulering 2016 2.282  13  43  81  1  360  0  2.780  

Vordingborg                 

Regnskab 2015 19.659  1.651  3.453  4.965  153  431  0  30.312  

Regnskab 2016 21.894  2.013  2.689  5.626  115  3.206  0  35.542  

Faktureret 2016 -22.217  -2.051  -2.775  -5.690  -115  -3.236  0  -36.083  

Efterregulering 2016 324  38  85  64  0  30  0  541  

Guldborgsund                 

Regnskab 2015 27.082  2.548  3.708  0  314  617  0  34.269  

Regnskab 2016 19.955  2.935  3.005  695  561  3.008  0  30.158  

Faktureret 2016 -19.971  -2.937  -3.114  -705  -562  -3.082  0  -30.370  

Efterregulering 2016 16  3  109  10  1  75  0  212  

Total kommuner                 

Regnskab 2015 1.374.271  87.276  44.797  37.916  208.033  47.887  141.835  1.942.015  

Regnskab 2016 1.147.631  95.076  41.586  43.722  220.516  177.689  19.074  1.745.294  

Faktureret 2016 -1.249.333  -96.394  -43.149  -44.201  -220.379  -185.688  0  -1.839.145  

Efterregulering 2016 101.702  1.318  1.563  479  -137  7.999  -19.074  93.851  

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 billetsalgsstedernes de-

bitorer. 

 

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 

indtægter fra rejsekortet på buslinjer ud fra den 

registrerede indtægt i rejsekortsystemet. Ind-

tægter fra kontantbilletter fordeles på de bus-

linjer, hvor billetten er solgt. Buslinjernes andel 

af indtægter fra øvrige billetprodukter beregnes 

ud fra billetundersøgelserne. Endelig anvendes 

passagertal fra bussers og lokalbanernes tælle-

system til fordeling af omsætningen på diverse 

rejsehjemmeltyper, statskompensation for gra-

tis befordring af børn samt afregnede indtægter 

til DSB for deres befordring af passagerer in-

ternt i henholdsvis takstområde Syd og Vest. 

 

Andre indtægter, som vedrører busserne, hen-

føres så vidt muligt til den aktuelle buslinje. 

Indtægter fra kontrolafgifter fordeles på buslin-

jer efter udskrevne kontrolafgifter. Andre ind-

tægter, der ikke kan henføres direkte til buslin-

jer, fordeles på alle buslinjer efter bustimer i 

takstområde Hovedstaden, efter fordelingen af 

billetindtægter i henholdsvis takstområde Syd 

og Vest. 

 

 

Udgifter til busoperatører registreres så vidt 

muligt på kontraktnummer eller direkte på bus-

linjer. Udgifter registreret på buslinjer fordeles 

ikke yderligere. Timeafhængige udgifter regi-

streret på kontrakter fordeles på buslinjer i for-

hold 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 for-

deles 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 passagerer. 

 

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 indtæg-

ter og udgifter for hver tur efter fordelingsnøg-

ler, der udtrykker belastningen på de involve-

rede kommuner/regioner. For Flexhandicap, 

Flexkommune og Flexpatient er der en entydig 

sammenhæng 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-

Udgift Fordelingsnøgle 

Rejsekort,  
abonnementsafgift 

Bus- og baneindtægter 

Rejsekort, drift Busindtægter 

Provision Busindtægter 

Næstved Terminal Bustimer for busser der an-
vender Næstved Terminal 

Rejsehjemmel Passagerer 

Billetkontrol Udskrevne kontrolafgifter 
pr. buslinje 
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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. 

 

I henholdsvis takstområde Syd og Vest tildeles 

lokalbanerne deres respektive andel af kon-

tantbilletomsætningen og indtægter for rejse-

kortrejser. Lokalbanernes andel af indtægter 

for TOG+ rejser, værnepligtiges rejser og takst-

områdegrænseoverskridende Bus & Tog-rejser 

samt omsætningen af skolekort, 3. parts subsi-

dierede kort og kontantbilletter solgt på 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 

deltagende kommuner på baggrund af deres 

forholdsmæssige andel af det samlede antal 

køreplantimer, der udføres inden for henholds-

vis Region Hovedstadens og Region Sjællands 

område. 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. 

 

De faste procentandele kan reguleres ved 

større trafikale omlægninger. 
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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 2016 for Trafikselskabet Movia.  

 

Fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper i afsnittet 

”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab” side 48 - 50.  

 

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

2015, opgørelse af regionernes tilskud for 2016 og opgørelse af kommunernes tilskud for 2016.  

 

 

København, 23. februar 2017 

 

 

 

____________________ 

Dorthe Nøhr Pedersen 

Administrerende direktør 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Thomas Gyldal Petersen Per Hovmand  John Schmidt Andersen 

Formand Næstformand    

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Jakob Hougaard Poul Erik Ibsen Peter Jacobsen

  

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 

Knud Larsen Jens Mandrup Rasmussen Hans Toft 
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Den uafhængige revisors erklæring 

 

Efter aftale med Trafikselskabet Movia har vi erklæret os om hvorvidt Trafikselskabet Movias forde-

lingsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2016 side 39 - 50 er opgjort i overensstemmelse 

med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis - fordelingsregnskab”.  

 

Ledelsen har ansvaret for, at fordelingsregnskabet er opgjort i overensstemmelse med principper og 

metoder anført i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”. Vores ansvar er på 

grundlag af vores udførte arbejde at udtrykke en konklusion herom. 

  

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen i Trafikselskabet Movia samt til brug for regio-

ner og kommuner på Sjælland og må ikke anvendes til andre formål.  

 

Det udførte arbejde  

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæ-

ringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå 

begrænset sikkerhed for vores konklusion.  

 

Vi har stikprøvevist gennemgået de anvendte metoder og principper til fordeling af indtægter og udgif-

ter på kommuner/regioner for 2016. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået anvendte metoder til 

fordeling af udgifter på øvrige busdriftsudgifter og fællesudgifter. For så vidt angår sidstnævnte har vi 

stikprøvevist efterregnet fordelingen af fællesudgifter og baneudgifter på regioner. For de fordelings-

nøgler der anvendes i fordelingsregnskabet har vi stikprøvevist påset, at der foreligger et grundlag ek-

sempelvis i form af udtræk fra produktionssystemer samt foretaget efterregning af de anvendte for-

delingsnøgler.  

 

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.  

 

Konklusion  

Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, 

at Trafikselskabet Movias fordelingsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2016 side 40 - 52 

ikke er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnittet "Anvendt regnskabs-

praksis – fordelingsregnskab”.  

 

 

København, 23. februar 2017 

 

ERNST & YOUNG 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

____________________ 

Carsten Kjær 

statsaut. revisor 
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Bilag 
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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 13. Indberetning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

   R2015 R2016 
Forskel  

R2015-R2016 

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

Salgsindtægter -1.603.167 -1.677.554 -74.387 4,6 

Kontraktbetaling 3.008.605 3.016.800 8.195 0,3 

IT-omkostninger 17.006 20.589 3.583 21,1 

Chaufførlokaler 7.192 7.297 105 1,5 

Billetteringsudstyr 5.518 2.472 -3.046 -55,2 

Radioudstyr 15.374 7.260 -8.114 -52,8 

Trafiktjeneste inkl. billetkontrol 36.690 45.410 8.720 23,8 

Stoppesteder 16.242 11.008 -5.234 -32,2 

Driftsudgifter i alt uden kon-
traktbetaling 98.021 94.036 -3.985 -4,1 

Driftsudgifter i alt 3.106.626 3.110.835 4.210 0,1 

Provision 46.823 42.817 -4.007 -8,6 

Markedsføring og information 
inkl. køreplaner 53.171 40.250 -12.920 -24,3 

Rejsehjemmel 7.288 2.413 -4.875 -66,9 

Kundecenter 22.000 27.408 5.408 24,6 

Salg og distribution 0 4.638 4.638  
Drift af busterminaler/ 
rutebilstationer 0 0 0  
Rejsekort 61.237 114.021 52.785 86,2 

Afdrag og renter rejsekortlån 64.200 57.869 -6.331 -9,9 

Salgsudgifter i alt 254.719 289.417 34.698 13,6 

Bygninger og inventar 10.663 12.728 2.065 19,4 

Konsulenter, revision, advokat 19.435 24.361 4.926 25,3 

Møder, rejser 1.877 2.503 626 33,4 

IT 27.123 22.195 -4.929 -18,2 

Kontor, telefon, mv. 4.796 5.105 308 6,4 

Personale og uddannelse 4.270 5.029 759 17,8 

Løn 94.198 103.287 9.089 9,6 

Renter -1.148 -2.433 -1.285 111,9 

Ej specificeret 0 0 0  

Administrationsudgifter i alt 161.215 172.775 11.561 7,2 

Bus i alt 1.919.393 1.895.474 -23.919 -1,2 

Flextrafik             

Salgsindtægter -40.076 -44.820 -4.744 11,8 

Driftsudgifter 521.465 544.929 23.464 4,5 

Administrationsudgifter 54.683 59.407 4.724 8,6 

Flextrafik i alt 536.072 559.516 23.444 4,4 

Lokalbaner       0    

Salgsindtægter -171.184 -181.368 -10.184 5,9 

Driftsudgifter 478.662 486.119 7.457 1,6 

Administrationsudgifter 700 1.315 615 87,9 

Lokalbaner i alt 308.178 306.066 -2.112 -0,7 

Tjenestemandspensioner 15.736 18.699 2.964 18,8 

Udgift i alt 2.779.379 2.779.756 377 0,0 
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Bilag 2. Låneforpligtelse pr. 31. december 2016 

Til brug for kommunernes og regionernes aflæggelse af regnskab 2016 har Movia udarbejdet dette bi-

lag om kommunernes og regionernes andel af Movias lån pr. 31. december 2016. 

 

I mange § 60-selskaber og fælleskommunale I/S’er findes der ejerandele som anvendes ved beregning 

af kommunernes andel af låneforpligtelsen. Der findes ikke tilsvarende ejerandele for Movia. Movia er 

hverken et § 60-selskab eller et I/S, men kan snarere karakteriseres som en særlig lovbestemt offent-

lig enhed, der er beslægtet med et kommunalt fællesskab, som dog er omfattet af styrelseslovens § 

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 ejerandel. 

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 kommu-

nens/regionens låneforpligtelse i forhold til Movias lån. 

 

Gælden udgør pr. 31. december 2016 447,5 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 2016.   
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Tabel 14.  Låneforpligtelse fordelt på kommuner og regioner pr. 31. december 2016 
København   109.195.140 

Frederiksberg         16.284.742  

Albertslund            3.145.935  

Ballerup            5.430.001  

Brøndby            3.672.991  

Dragør            1.331.996  

Gentofte            8.565.219  

Gladsaxe            7.038.663  

Glostrup            3.136.744  

Herlev            3.956.294  

Hvidovre            6.623.124  

Høje-Taastrup            5.580.704  

Ishøj            1.196.130  

Egedal            3.555.328  

Lyngby-Taarbæk            6.923.450  

Rødovre            7.046.294  

Rudersdal            7.553.186  

Tårnby            5.544.041  

Vallensbæk               909.992  

Furesø            3.637.109  

Allerød            2.975.076  

Fredensborg            3.463.916  

Frederikssund            4.654.090  

Halsnæs            1.814.038  

Gribskov            3.995.242  

Helsingør            7.795.276  

Hillerød            6.803.801  

Hørsholm            2.775.452  

Lejre            3.531.357  

Greve            2.664.779  

Køge            8.334.206  

Roskilde            9.788.516  

Solrød               678.560  

Stevns            1.226.761  

Kalundborg            6.076.546  

Sorø            2.417.952  

Odsherred            3.609.977  

Næstved            8.193.041  

Slagelse            8.793.750  

Faxe            1.616.667  

Holbæk            6.058.241  

Ringsted            4.081.070  

Lolland            6.627.463  

Vordingborg            5.010.910  

Guldborgsund            4.987.738  

Region Hovedstaden         78.755.667  

Region Sjælland         40.429.462  

Kommuner og Regioner i alt   447.486.634  
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Bilag 3. Movias miljøregnskab 2016  

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

miljøpåvirkninger som følge af de iværksatte initiativer. 

 

Miljømål 

Movia opgør årligt udledningen af CO2, NOx og partikler. Udledningen opgøres på bustrafikken, flextra-

fikken og lokalbanetrafikken hver for sig. Movias miljømål fra Trafikplan 2013 tager udgangspunkt i 

udledningen af CO2, NOx og partikler pr. kørt km i bustrafikken. I Trafikplan 2013 blev der sat redukti-

onsmål op for udledningerne målt i pct. ift. udgangsåret 2008. I forbindelse med Trafikplan 2016 vil 

der blive fastlagt nye reduktionsmål. 

 

I tabellerne nedenfor er opgjort udledningen af CO2, NOx og partikler fra 2012 – 2016 på udledningen 

pr. kørt km. Desuden er der opgjort den samlede udledning i tons og udledningen pr. personkilometer. 

De sidste to opgørelser skal læses med forsigtighed. For første gang i 2016 indgår også udledningerne 

fra Movias bustrafik i Syd- og Vestsjælland. Det betyder at den samlede udledning målt i tons alt an-

det lige stiger. Udledningen pr. personkm kan desuden ikke sammenlignes fra 2016 til de øvrige år i 

tabellen, da personkilometerantallet for busserne for 2016 er opgjort på baggrund af data fra et nyt 

tællesystem.  

 

Når der er stor forskel mellem bus, flextrafik og lokaltog i udledningen pr. km, skyldes det, det meget 

forskellige materiel der køres med. Køretøjerne i flextrafikken kører f.eks. væsentligt længere på en 

liter diesel end lokalbanetogene, hvorfor Flextrafiks udledning er lavere. Til gengæld transporterer lo-

kalbanetogene hver især mange flere passagerer og har en lavere udledning pr. km for hver passager, 

der transporteres. 

 

Regnskabsperioden for miljøregnskabet er 1. oktober 2015 til og med 30. september 2016. Fra 2017 

regnskabet ændres regnskabsperioden for dele af Lokaltog til 1. juli til 30. juni.  
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Tabel 15.  CO2 udledning for busser, flextrafik og lokalbaner 
  2012 2013 2014 2015 2016* 

Bus:      

g/km 968 938 906 870 862 

Tons 109.739 94.461 98.564 91.832 96.496 

g/pkm * 109 93 101 95 113 

Flextrafik:      

g/km 155 172 147 144 153 

Tons 3.139 3.964 3.948 3.799 5.059 

g/pkm** 134 172 107 100 95 

Lokalbane:      

g/km 2.225 2.238 2.073 2.106 2.121 

Tons 17.617 17.690 16.235 16.616 16.884 

g/pkm  102 100 82 93 95 

* Bus: Der er indført nyt passagertællesystem fra 2016 for bustrafikken. Fra 2016 indgår desuden for første gang de fleste 
buslinjer i Syd- og Vestsjælland. Sammenligningen af 2016 med de tidligere år kan således alene ske i udledning pr. km. 

** Flextrafik: Der er en vis usikkerhed forbundet med tallene fra Flextrafik. Udviklingen i udledningen pr. kilometer og person-
km. svinger i enkelte år som følge af materielsammensætningen.  

 
Bemærk at øget kvalitet af data til brug for udarbejdelse af dette års miljøregnskab medfører korrigerede tal for 2016 og 
frem. 

 

 

Tabel 16.  NOx udledning for busser, flextrafik og lokalbaner 

  2012 2013 2014 2015 2016* 

Bus:      

g/km 4,8 4,4 3,9 3,6 2,3 

Tons 546 439 427 377 258 

g/pkm * 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 

Flextrafik:      

g/km 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tons 4,2 4,1 4,6 4,5 6,2 

g/pkm** 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Lokalbane:      

g/km 19 20 18 18 19 

Tons 153 154 141 144 147 

g/pkm 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 
* Bus: *Der er indført nyt passagertællesystem fra 2016 for bustrafikken. Fra 2016 indgår desuden for første gang de fleste 

buslinjer i Syd- og Vestsjælland. Sammenligningen af 2016 med de tidligere år kan således alene ske i udledning pr. km. 
** Flextrafik: Der er en vis usikkerhed forbundet med tallene fra Flextrafik. Udviklingen i udledningen pr. kilometer og person-

km. svinger i enkelte år som følge af materielsammensætningen. 
 

Bemærk at øget kvalitet af data til brug for udarbejdelse af dette års miljøregnskab medfører korrigerede tal for 2016 og 
frem. 
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Tabel 17.  Partikeludledning for busser, flextrafik og lokalbaner 

  2012 2013 2014 2015 2016* 

Bus:      

g/km 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Tons 3,7 3,0 2,9 2,4 2,0 

g/pkm * 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 

Flextrafik:      

g/km 0,010 0,006 0,006 0,005 0,005 

Tons 0,19 0,14 0,15 0,13 0,17 

g/pkm** 0,008 0,006 0,004 0,003 0,003 

Lokalbane:      

g/km 0,310 0,315 0,277 0,285 0,297 

Tons 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 

g/pkm 0,014 0,014 0,012 0,013 0,013 
* Bus: Der er indført nyt passagertællesystem fra 2016 for bustrafikken. Fra 2016 indgår desuden for første gang de fleste 

buslinjer i Syd- og Vestsjælland. Sammenligningen af 2016 med de tidligere år kan således alene ske i udledning pr. km. 
** Flextrafik: Der er en vis usikkerhed forbundet med tallene fra Flextrafik. Udviklingen i udledningen pr. kilometer og person-

km. svinger i enkelte år som følge af materielsammensætningen. 
 

Bemærk at øget kvalitet af data til brug for udarbejdelse af dette års miljøregnskab medfører korrigerede tal for 2016 og 
frem. 

 

  

Figuren nedenfor viser Movias miljømål, jf. Trafikplan 2013, og den faktiske udledning af CO2, NOx og 

PM (partikler). Det fremgår af figuren, at der er et fortsat fald i miljøbelastningen fra busserne pr. kørt 

km. Udledningen af CO2 er i perioden 2008-2016 faldet med 29 pct. mens NOx og PM er faldet med 

henholdsvis 73 pct. og 78 pct. Målet for perioden 2008-2016 var et fald på 19,3 pct. for CO2, og et fald 

på 50 pct. for henholdsvis NOx og PM.  

 

Faldene i udledningen skyldes en løbende opgradering busflåden. Særligt udskiftningen af ældre bus-

ser på A-buslinjerne 3A, 4A og 9A med nye Euro 6 busser og opgraderingen af ca. 300 busser til Euro 6 

som en del af Luftpakkeprojektet, har givet de markant reduktioner. Luftpakkelinjerne omfatter 6A, 

350S, 81N, 1A, 150S, 95N, 26, 173E, 40, 2A, 66, 40, 10, 68, 8A, 31, 32, 33, 36, 300S, 330E, 92N, 142 og 

delvist 176. Se desuden nedenstående figur 2 over udviklingen af materielsammensætningen. 
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Udledningsmål for Movias busdrift – indekseret (g/km), Trafikplan 2013-2020 

 

 
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. Bemærk at øget kvalitet af data til brug for udarbejdelse af dette års mil-
jøregnskab medfører korrigerede tal for 2016 og frem.  

*1 | Trafikbestillergruppe: Region Hovedstaden, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Albertslund kommune, 
Glostrup kommune, Brøndby kommune, Hvidovre kommune, Rødovre kommune, Vallensbæk kommune og Ishøj kom-
mune. 

*2 | Trafikbestillergruppe: Øvrige kommuner og Region Sjælland. 
*3 | CO2æ = CO2 ækvivalent (Omregning af alle drivhusgasser til CO2-ækvivalenter). I daglig tale CO2. 
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Anm.:  Grafen viser antallet af busser, der som følge af den fødte Euronorm eller opgradering af bussens efterbehandlingssy-
stem, lever op til en given Euronorm. En Euro 4 busser, der f.eks. er opgraderet med Movias luftpakkesystem, lever ek-
sempelvis op til Euro 6 normen. 
Der er busser som er opgraderet med partikelfilter i forhold til partikler, men ikke NOx. Disse busser fremgår ikke sepa-
rat i grafen. Eksempelvis er alle Euro 2 og Euro 3 busser opgraderet med et partikelfilter. 

 

Ovenstående figur viser sammensætningen af busflåden i perioden 2008 til 2016. Særligt i 2016 ses, at 

der er kommet 368 Euro 6 busser, dels helt nye busser, dels opgraderinger af eksisterende som en del 

af Luftpakkeprojektet, Det forventes, at der i 2017 vil ske en fald i NOx og partikeludledningen med ca. 

4-7 pct. som følge udskiftningen af ældre busser til Euro 6 på linje 5A og 600S. Da disse to linjer endvi-

dere bliver fossilfrie med en nul-udledning af CO2, forventes udledningen af CO2 at falde med 5-8 pct.  

  

Antal busser fordelt på Euronorm 
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Bilag 4. Movias samfundsansvar 2016 

Movia har siden 2013 rapporteret om Movias samfundsmæssige ansvar ud fra parametrene, fordelt på 

trafikplanens målsætninger, eksterne arbejdsforhold og interne arbejdsforhold. 

 
Passagertal for busser 

Der var budgetteret med et samlet passagertal i 2016 på 207 mio., men resultatet bliver kun 203,5 

mio. Grafen viser, at trafikplan 2013’s passagermålsætning i stigende grad har været urealistisk at nå. 

Blandt andet derfor ændrer passagermåltallet karakter i Trafikplan 2016, og vil fremover udtrykke 

buslinjernes produktivitet målt som antal passagerer pr. time og tilskuddet pr. passager. 

 

Passagertal for busser 

 

 

Kundetilfredshed 

I 2016 følger kundetilfredsheden Trafikplanens målsætning om en samlet tilfredshed på 95 pct., hvor 

andelen af ”Meget tilfredse” er 25 pct. Den samlede tilfredshed ligger i årets første ti måneder på 95 

pct. og målsætningen nås dermed. Andelen af ”Meget tilfredse” er i samme periode 21 pct., og her nås 

Trafikplanens målsætning således ikke.  
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Kundetilfredshed 2012-2016 

 

 

 

Andel af kommuner tilsluttet Flextur 

Målsætningen er at udvikle Flextur i forhold til kommunernes behov, herunder at bidrage til en sikker 

udgiftsstyring. Dette fokusskifte sker i lyset af, at en stor del af den tidligere målsætning om en vid 

udbredelse af Flextur er nået med over 30 tilmeldte kommuner. Greve Kommune har forladt Flextur-

ordningen i 2016. 

 

Movia har i 2016 samarbejdet med flere kommuner om at sikre udgiftsstyringen. Ud over at indføre en 

højere grundtakst for at begrænse udviklingen i turtallet og omkostningsudviklingen i Flextur har Mo-

via sammen med Ringsted og Næstved kommuner taget skridt til at begrænse udviklingen i antallet af 

ture i Flextur ved at lukke af for byinterne ture. Efter at Movia åbnede for forsøg med at opkræve dob-

belt takst for byinterne ture, har flere kommuner benyttet sig af muligheden. 

 

Antal kommuner tilmeldt Flextur 

 

 

Miljømål for udledning af CO2, NOx og partikler 

Movias miljøforbedringer har siden 2008 været større end de mål, der blev opstillet i Trafikplan 2013. 

Ved udgangen af 2016 er status følgende: 
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Mål og realiseret reduktion af udledning af CO2, NOx og partikler i forhold til 2008 

 

 

2020-målet for CO2 reduktion er nået allerede i 2015. Der er Ikke sket yderligere reduktion i 2016 i for-

hold til 2015. 2020-målet for NOx er 2 pct. fra at være realiseret i 2016. 2020-målet for partikler er 

nået i 2016. For uddybning henvises til årsrapportens bilag 3 Miljøregnskab 2016. 

 

Mobilitetsrådgivning 

Det konkrete mål for 2016 er at understøtte ti mobilitetsprojekter i kommuner og ti i regionalt regi. I 

2016 testes og færdigudvikles evalueringsværktøjet, der bredt måler på effekten af mobilitetstiltag.  

Målene er nået, dog således at evalueringsværktøjet færdiggøres i foråret 2017.  

I 2016 er der sammen med kommuner, regioner og virksomheder arbejdet videre på de mobilitetspro-

jekter der blev sat i gang i 2015. I 2016 er to store og en række (seks) mindre projekter kommet til.  

 Moving People: Det store fælles mobilitetsprojekt, Moving People, løber over tre år og har som mål 

at samle alle Region Hovedstadens 32 kommuner (i 2016 var 17 kommuner aktive) samt etablere 

samarbejde med de største kommuner i Region Sjælland og Region Skåne om at gøre det lettere 

for pendlere at komme til arbejde på en smart, effektiv og grønnere måde. Movia leder de aktivite-

ter i Moving People, hvor kommunerne etablerer ”Mobilitetsnetværk for virksomheder”, samt de 

tværkommunale aktiviteter i ”Mobilitet i pendlingsstrøg”. Projektet gennemføres i et samarbejde 

mellem Gate 21, DTU og Movia og er ét af seks fyrtårnsprojekter under Region Hovedstadens Regi-

onale Vækst- og Udviklings-Strategi.  

 

 Unge viser vej: I 2016 er også projektet ”Unge viser Vej” skudt i gang i et samarbejde med Odsher-

red og Holbæk kommuner, samt fire ungdomsuddannelsesinstitutioner. Sigtet er gennem cocre-

ation med og blandt de unge at (gen)finde løsninger, der reducerer den barriere, som lange trans-

portafstande udgør og dermed sikre et større optag på ungdomsuddannelserne samt mindske fra-

faldet. 

 

 Tre nye elektroniske værktøjer: I 2016 er tilvejebragt tre værktøjer, der synliggør fordele og ulemper 

ved den enkeltes rejse med kollektiv trafik: pendlertjek.dk (sammenligner pendlerrejsen på tid, 
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pris, CO2 og kalorier med hhv. bil, cykel og kollektiv trafik), Pendlerplatformen (let adgang til infor-

mation om kollektiv trafik til virksomheders intranet), samt ”Tjek på din transport” (Pendlerplatfor-

men målrettet ungdomsuddannelserne). 

Tilgængelighed til Movias transportformer 

I 2016 har fokus været på adgangen til elektroniske medier og på det langsigtede mål om selvhjulpen 

adgang til busserne. Movia har indledt et samarbejde med Fynbus og Midttrafik om brugen af elektri-

ske ramper. Fynbus har installeret elektriske ramper i mange busser og samarbejdet skal afdække, 

hvordan trafikselskaberne kan få bedst mulig udbytte af erfaringerne. Sammen med Danske Handi-

caporganisationer, DH, forventes et fælles møde for trafikselskabernes tilgængelighedsfora afholdt i 

DHs domicil i begyndelsen af 2017.  
 

Trafikindkøb. Sikring af løn- og ansættelsesvilkår 

Samtlige kontrakter indgået i 2016 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 

overenskomstforhold i Movias Flextrafik-kontrakter. I forlængelse heraf ønsker Movia at ned-

sætte et kontrolpanel bestående af de relevante arbejdsmarkedsparter til at gennemføre den 

faglige vurdering af overholdelse af overenskomstforhold. Parterne er allerede inviteret til at del-

tage i samarbejdet. Movia vil udover modellen for kontrol fortsat have et link på sin hjemmeside, 

hvor der kan indgives anmeldelse om overtrædelse af overenskomstvilkår.  

 

Andel af leverandørkontrakter ud over trafikkøb, der sikrer løn- og ansættelsesvilkår ved krav om 

kollektive overenskomster i forbindelse med tilladelser eller via arbejdsklausuler 

Movia har opnået sit mål om, at alle kontrakter indeholder leverandørerklæring om overholdelse af 

Movias CSR-politik. 

 

Overfald på chauffører 

Der er ikke sat et eksakt mål for overfald på buschauffører, men den nedadgående tendens fra 2015 er 

fortsat i 2016.  
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Chaufføroverfald 2012 - 2016 

 

 

 

Miljøcertificering. Reduktion af el- og papirforbrug 

Der er gennemført en omfattende optimeringsindsats på driftskontoret i Herlev, hvilket ses at bære 

frugt. På hovedkontoret mangler stadig en yderligere reduktion for at nå målet. 

 

 Mål 2017 (TP 13) Realiseret 2016    

El, Hovedkontor - 20 pct. -15,9 pct. 

El Driftskontor - 20 pct. -32,1 pct. 

Papir Hovedkontor - 20 pct. -12,5 pct. 

Papir Driftskontor - 20 pct.  - 53,6 pct. 

 

Udover Movias egne kontorer har Movia siden 2012 stillet krav til busoperatører og Lokaltog om miljø-

certificering eller anden miljøgodkendelse af værkstedsfaciliteter. 393 driftsbusser er omfattet af 

kontrakter, hvor der stilles krav om miljøcertificering af værkstederne, men disse værksteder omfatter 

i reglen andre busser, der kører i ældre kontrakter, så det faktiske antal busser underlagt værksteders 

certificeringskrav er højere. 

 

Anmeldte arbejdsskader 

Movia har i 2016 anmeldt 11 arbejdsskader, hvoraf 4 af skaderne er begrundet i vold eller trusler mod 

billetkontrollører. Til sammenligning blev der i 2015 anmeldt 30 arbejdsskader, heraf var de 21 ar-

bejdsskader begrundet i vold eller trusler, som overvejende forekommer i billetkontrollen, hvor indfø-

relsen af bodycams og ændrede arbejdsmetoder vurderes at have en effekt på antallet af hændelser.  
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Anmeldte arbejdsskader fordelt på overfald og andet 2012 - 2016 

 

 

Episodesedler i billetkontrollen 

Med 28 registrerede episodesedler i billetkontrollen er målsætningen om et maksimalt antal på 47 i 

2016 til fulde opfyldt. Der har nu været nedgang hvert år siden 2013 med de største nedgange i 2014 

med 43 pct. og 2016 med 66 pct. Det vurderes, at nedgangen først og fremmest kan tilskrives indførel-

sen af bodycams i 2015 samt ændrede procedurer i billetkontrollen med forstærket fokus på at forhin-

dre konfliktsituationer i at opstå eller eskalere.  

 

Antallet af episodesedler i billetkontrollen 2013 - 2016 

 

 

Sygefravær 
Sygefravær blandt Movias medarbejdere er målt 12 måneder bagud pr. 31. december 2016 på 9,93 

dage pr. medarbejder i gennemsnit. Målet om 7 dage pr. medarbejder er ikke indfriet. Det gennem-

snitlige sygefravær dækker over en meget stor spredning i Movia. Ca. 60 pct. af medarbejdere opfylder 

målet med under 7 sygedage. I 2016 har der været en høj andel af langtidssyge – 7 pct. af medarbej-

dere – der har haft over 30 sygedage. Årsagerne til de langtidssyges fravær er forskellige, og der kan 

ikke tegnes et bestemt mønster. Det er summen af de langtidssyges fravær, der bidrager til et syge-

fravær, der ligger over det ønskede mål.  
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Gennemsnitligt sygefravær 2012-2016 

 

 

 

Praktikpladser 
Movia har i 2016 haft fire elever inden for fire forskellige specialer: IT, Catering, sekretariatsbetjening 

samt økonomi. 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 ud-

dannelse. Specialiseringen af elevuddannelserne virker efter hensigten. Elever i Movia, der blev fær-

diguddannet i 2016 fik, job umiddelbart efter. 

 

Job på særlige vilkår 
I 2016 havde Movia medarbejdere i løntilskuds- og flexjobordninger. Medarbejderne varetager meget 

forskellige funktioner i huset og flere har dem har været ansat i mange år. Movia har også i 2016 be-

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

har på vegne af Metroselskabet og DSB løftet opgaven med at refundere klippekort. Det er blevet til 

mere end 85.000 klippekortsager, og opgaven er udført af bl.a. praktikanter og borgere i afklaringsfor-

løb. Movia har et samarbejde om opgaven med Glostrup, Københavns og Rødovre kommuner. Endvi-

dere har Movia løbende haft studerende fra videregående uddannelser samt elever fra folkeskolen og 

handelsskolen i praktikforløb. 

 

Movia har desuden i 2016 indgået aftaler om korte praktikforløb for beboere fra Københavns Kommu-

nes flygtningecenter i Valby. 
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