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Ledelsespitegning
Bestyrelse og sekretariat har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for DOTs forste regn-

skabsir 14. november 2016

-

31. december 2017.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmressig, siledes at irsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens

aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
aktiviteter for regnskabsiret

1

3I.

december 2017 samt af resultatet af virksomhedens

4. november 2016

-

3I.

december 20 1 7.

Det er endvidere vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
irsregnskabet og udviklingen i virksomhedens aktiviteter og okonomiske forhold.

Kobenhavn, 4. april 201 8

Bestyrelsen:

,U,,^ (^
Rebekka Nymark,

tor^ay{

Kundedirektsr, M etroselskabet I/S

Camilla Struckmann
Direktsr

og Branding, DSB

Kommunikationsdirektsr, Trafi kselskabet Movia
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Den uafhrengige revisors revisionspitegni
Til DOT - Din Offentlige Transport

I/S

Konklusion

Vi har revideret irsregnskabet for DOT - Din Offentlige Transport I/S for regnskabsiret

14. novem-

ber 2016 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgorelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter irsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af DOT - Din Offentlige Transport VS aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af DOT -

Din Offentlige Transport I/S aktiviteter for regnskabsiret 14. november 2016 - 3l . december

201 7

i

overensstemmelse med irsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfsrt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de

yderligere krav, der er galdende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision og Rigsrevisor-

loven. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er n&rmere beskrevet i revisionspitegningens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 6rsregnskabet".

Uathengighed

Vi

l,

er uafhangig af DOT - Din Offentlige Transport I/S i overensstemmelse med rigsrevisorloven $
stk. 6 og den godkendte revisor er uafhrengig af DOT - Din Offentlige Transport I/S i overens-

stemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere

krav, der er galdende i Danmark. Vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav.
Ledelsens ansvar for Arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet Arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af irsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere DOT - Din Offentlige
Transport I/S evne til at fortsaette driften; at oplyse om forhold vedrsrende fortsat drift, hvor dette er
relevant; samt at udarbejde irsregnskabet

pi grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,

med-

mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere DOT - Din Offentlige Transport I/S, indstille driften eller ikke har andet realistisk altemativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af lrsregnskabet
Vores mfll er at opni hoj grad afsikkerhed for, om irsregnskabet som helhed er uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspitegning med
en konklusion .

Hoj

grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti

for, at en

revision, der udfsres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er greldende i Danmark, samt standardeme for offentlig revision og Rigsrevisorloven, altid

vil

afdrekke vesentlig fejlinformation, n6r s6dan findes. Fejlinformationer kan opsti som folge

af

besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse
fer

pi

de skonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne

traf-

pi grundlag af &rsregnskabet.
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Den uafhrngige revisors revisionspitegning
i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er greldende

i Danmark, samt standarderne for offentlig revision og Rigsrevi-

Som led i en revision, der udfsres

sorloven foretager vi faglige lurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion
disse risici samt opnir revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet

til

pi

at danne grundlag for

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vasentlig fejlinformation for6rsaget af besvigelser er hojere end ved vresentlig

fejlinformation forirsaget affejl, idet besvigelser kan omfatte

sammensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesrettelse af

intem kontrol.

Opnir vi forstielse af den inteme kontrol med relevans for revisionen for

at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighedeme, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af DOT -

Din Offentlige Transport I/S inteme kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt afledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmressige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse afirsregnskabet pA grundlag afregnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der

pi grundlag afdet opniede revisionsbevis

er vae-

sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
DOT - Din Offentlige Transport I/S evne til at fortsatte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en

vesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspitegning gore opmarksom pi oplysninger

herom i irsregnskabet eller, hvis sidanne oplysninger ikke er tilstrrekkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret

pi

det revisionsbevis, der er opniet frem

til

datoen

for vores revisionspitegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at DOT
- Din Offentlige Transport VS ikke lrengere kan fortsatte driften.
Tager vi stilling

til

den samlede presentation, struktur og indhold af irsregnskabet, herunder

noteoplysningeme, samt om irsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder

pi

Vi kommunikerer

en sidan mide, at der gives et retvisende billede heraf.
med den sverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmas-

sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle

betydelige mangler i intem kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om irsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form

for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning

til

vores revision afirsregnskabet er det vores ansvar at lase ledelsesberetningen og i

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vrsentligt inkonsistent med irsregnskabet eller
vores viden opniet ved revisionen eller

pi

anden mide synes at indeholde vasentlig fejlinformation.
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Den uafhrengige revisors revisionspitegning
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kravede oplysninger i
henhold til 6rsregnskabslovens regler.
Baseret

pi

det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med Arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i irsregnskabsloven.

Vi

har

ikke fundet vesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklaring i henhold til anden lovgivning

og ovrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet afregnskabsaflreggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgiede aftaler og sred-

vanlig praksis. Ledelsen er ogsi ansvarlig for, at der er taget skyldige skonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af irsregnskabet.
I tilknltning til vores revision afirsregnskabet er det vores ansvar at gennemforejuridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standardeme for offent-

lig revision. I voresjuridisk-kritiske revision efterprover vi med hoj grad afsikkerhed for de udvalgte emner, om de undersogte dispositioner, der er omfattet af regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgiede af-

taler og sredvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision wrderer vi med hoj grad af sikkerhed, om
de undersogte systemer, processer eller dispositioner underststter skyldige okonomiske hensyn ved

forvaltningen af de midler og driften, der er omfattet af Arsregnskabet.
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Hvis vi

pi grundlag af det udfsrte

arbejde konkluderer, at der er anledning

til vasentlige kritiske

be-

markninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen vrsentlige kritiske bemarkninger at rapportere i den forbindelse.
Ksbenhavn, den 4. april 2018

Rigsrevisionen
CVR: 778061l3

Lone Larke Strsm
Rigsrevisor

k(^fu
Kontorchef

/
Ernst & Young
Godkendt revisionspartnerselskab, CVR: 30700228

tL-Michael N. C. Nielsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nummer: mne26738

Dich
revtsor
MNE-nummer: mne42826
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Forord
DOT

-

Din Offentlige Transport VS (DOT) blev etableret I 4. november 2016, efter den endelige

godkendelse fra statsforvaltningen kom pA plads.
Interessenteme har i strategien for DOT identificeret en rrekke indsatsomrider, hvor en m6lrettet
tvargiende indsats vil indebrere mrrkbare forbedringer for passagereme, sivel som synergieffekter

mellem interessenteme. Indsatsomriderne er:

a

Skabe enkelthed og gennemsigtighed i billetudbud og salgskanaler

a

Sikre god korrespondance og skiftemuligheder ved planlagte og uplanlagte driftsforstyrrelser.

o

Sikre sammenhangende og ensartet trafikinformation
vante kundevendte kanaler, med srerligt fokus

a

Sikre digital tilstedevarelse
de har brug

a

pi tvers af transportformer i alle rele-

pi digitale platforme.

pi DOTs platforme,

som er

til ridighed for kundeme, nflr

og hvor

for dem, og som samtidig understotter selvbetjening.

Sikre kvalitetsopfattelsen afden samlede offentlige transport, og understotte dens konkurrencekraft gennem ensartet kommunikation og markedsforing.

Med oprettelsen af DOT har DSB SOV (DSB), Metroselskabet I/S (Metro) og Trafikselskabet Movia (Movia) skabt et solidt strategisk fundament for det fremtidige samarbejde

pi

en

rakke af de

omrider, som betyder mest for passagererne i den offentlige transport pi Sjalland.
DSB, Metro og Movia forventer, at DOT udvikler sig gradvist hen over de kommende 6r. Et stsrre
fokus

pi

samarbejde pA tvars af trafikselskabeme vil medvirke

til foroget

enkelthed og sammen-

hreng, samt forbedret brugeroplevelse.

8

Ledelsesberetning
2017 har v&ret et begivenhedsrigt 6r for DOT og for den offentlige transport
Fokus har i2017 vnret delt mellem en rrekke inteme aktiviteter i kslvandet

pi

pi

Sjrelland generelt.

interessentskabsop-

rettelsen i november 2016 og eksteme, kundevendte aktiviteter.

Interne aktiviteter
DOT har i 2017 arbejdet med at udarbejde og konsolidere aftaler og procedurer i forbindelse med, at
DOT er overgtet fra at vrere et tvarorganisatorisk samarbejde til et selvstrendigt interessentskab.
Arbejdet har omfattet etablering af DOTs sekretariat, fastlaggelse af kontrakter, implementering af
okonomistyring samt alle andre forhold, som skal vare pi plads i forhold til at fungere som interessentskab.

DOT har i 2017 arbejdet milrettet

pi

at fastlaegge interessentskabets overordnede strategi og

sretninger, udarbejde handlingsplaner samt tilpasse organiseringen,

si

mil-

den underststter strategien.

Kundevendte aktiviteter
Det storste tiltagi 2017 var uden tvivl gennemforelsen i januar af den storste reform i den kollektive
transport gennem 30 6r i form afTakst Sjrelland. Forud for dette p6gik et intenst forberedelsesarbejde, hvor billetprodukter blev harmoniseret, rejsekort pendlerprodukter blev lanceret og alle salgskanaler og billetsystemer andret.

Ved lanceringen ijanuar oplevede DOTs kundecenter en kortvarig vekst i antallet afkundehenvendelser samt presseindslag og artikler. Efter tre

pi normalt niveau. I dag modtager DOTs

til fire

dage var aktivitetsniveauet

imidlertid tilbage

kundecenter sjreldent klager over priseme, og oplevelsen

er, at det efter reformen er enklere at forsti og forklare taksterne i den offentlige transport

pi Sjal-

land, fordi reformen skabte logisk sammenheng og dermed enkle budskaber.

DOT lancerede sin Facebook side 3. apil

2017 .

forskellige forhold i den offentlige transport
den anvendes desuden

til

pi

Pi denne kan passagereme holde sig opdaterede om

til DOT. Sitil, hvad den offentlige transport kan til-

Sjrelland samt stille sporgsm6l direkte

at oge passagerernes kendskab

byde gennem positiv dialog om DOTs services og aktiviteter.
DOTs Facebook side har efter de fsrste 9 mineders drift opniet en folgertilslutning

pi ca. 1 1.000 og

modtaget mere end 13.000 henvendclscr fra kundcr, hvilket drekker over sporgsm6l, bruger-ti1-bru-

ger-kommentarer, udbrud, tags, konkurrencedeltagelse mv. Heraf er ca. 5.000 kundesporgsmil, som
er besvaret via Facebook.

Den gennemsnitlige svartid p& DOTs Facebook side er 2 timer og l2 minutter indenfor sidens Abningstid. De mest hyppige sporgsmil har omhandlet rejsekort, billet apps og Takst Sjalland.

I april udkom DOTs mobilbillet app i en ny version, hvorefter kunderne kunne kobe billetter til bus,
tog og metro i hele det sjallandske omr6de. Inden da havde app'en alene kunnet anvendes i hovedstadsomridet. Hermed fik alle passagerer lige adgang til DOTs og trafikselskabemes digitale billetlosninger.
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Ledelsesberetning
Rej sekort Pendler

Kombi blev introduceret for kunderne i juni

20 I 7. Pendler

Kombi er et

rej sekort-

pi et og samme kort at have bide et "pendlerkort", og samtidig muligheden for frit at tilksbe en billet ud/ind af sit pendleromride eller at foretage en rejse, der
produkt, som giver kunden mulighed for

bide begynder og slutter uden for pendleromridet. Samme kort kan derfor bide bruges til at rejse til
og fra arbejde/studie
gang

til

til

en fast forudbetalt pris og

til

at lave fritidsrejser, hvor prisen varierer fra

gang og er bestemt af lengde m.v.

Det betyder, at pendlerne kan valge mellem to produkter med hver sine fordele:

o

Pendler Kombi, der bide drekker den daglige pendlerrejse og alle fritidsrejser, og hvor kunden
skal foretage Check ind/Check ud (CVCU) som p6 andre rejsekort.

o

Pendlerkort, der alene drekker den daglige pendlerrejse, men hvor kunden til gengald ikke skal
foretage CIICU.

Nresten alle pendlerkunder har hort om de to pendlerprodukter

pi rejsekort;

Pendler Kombi og

Pendlerkort. Kun I procent af pendleme med pap- eller mobilpendlerkort svarer i en Epinion brugerundersogelse fra november 2017, at de ikke kender rejsekort-losningeme. Det er dog fortsat kun
en mindre del afkunderne, der er flyttet

til rejsekortet, fordi

de er godt tilfredse med deres nuvre-

rende losning. I november 2017 valgle ca. 13.000 pendlere 6t afde to rejsekort produkter, og Pend-

ler Kombi var det mest populere med en andel

pi

57 procent.

I 2017 har DOT foretaget lsbende forbedringer af hjemmesiden. Af stsrst betydning er introduktionen af en fclles mulighed for efterlysning af hittegods.

Vrerd at bemarke er ligeledes, at DOT i 2017 har viderefsrt arbejdet med at sikre tvargiende trafikinformation pA trafikale knudepunkter. Den tvrergiende trafikinformation

-

sarligt ved driftsforstyr-

relser - er det sted, hvor DOTs kundeunderssgelser viser, at der er det stsrste behov for forbedring.

Igennem 2017 har DOT forbedret den tvaergiende trafikinformation

pi

stationeme Kobenhavn H,

Osterport, Slagelse, Holbaek og Helsingor. Ligeledes har en rrkke kommuner

fikinformationsskarme i TUS-design (TrafikinfoUdviklingsSamarbejdet

pi

Sjrelland opsat tra-

mellem DSB, Metro og

Movia), og flere trafikselskaber uden for Sjalland har anvendt TUS' visuelle identitet i deres trafikinformation og dermed medvirket til at skabe overensstemmelse i det visuelle udtryk af trafikinformationen p& tvers af landet.
Endelig har DOT arbejdet med at udarbejde en visuel identitet til de mange forskellige markedsforingsindsatser, som selskaberne koordinerer igennem DOT. Eksempler

pi

denne kom

til udtryk i to

storre kampagner i slutningen af 6ret vedr. sammenhreng i offentlig transport.

Der foretages halvflrlige kundetilfredshedsmilinger i DOT. M6lingerne viser en stabil udvikling i
kendskabet

til

selskabet. Ved milingen i december 2017 var det hjulpne kendskab

til DOT pi

70

procent mod 65 procent Aretfsr.

I den fsrste miling (uni 2017) efter implementeringen af Takst Sjalland oplevede selskabet en
markant og forventet reduktion i image, eftersom reformen medforte andringer for mange passagerer. Allerede ved milingen i december 2017 opleves en begyndende normalisering. Den generelle
tilfredshed med DOT har holdt niveauet igennem hele 2017.

l0

Ledelsesberetning
DOT omkostninger, mio. kr.

4l,g

Drift
t dr ikling
\drnin istration

I alt

Omkostninger

til DOT-aktiviteter er fordelt pi drift, udvikling

udgor 45

%o

7,5
3,1

14%

52,5

100%

og administration.

Den stsrste driftspost udgores af drifts- og transaktionsomkostninger

80%

pi mobile billetprodukter som

af de samlede omkostninger i DOT. Andre driftsomkostninger stammer fra salg af er-

hvervsprodukter, markedsfsringsomkostninger og omkostninger i forbindelse med indtregtsdeling
mellem selskaberne.
Udviklingsomkostningerne i DOT omfatter bl.a. udvikling af DOTs mobile platforme til Takst Sjrelland, opsetning af trafikinformation pi trafikale knudepunkter og etablering af DOTs Facebook
side.

Administration bestir primart af omkostninger ifm. oprettelse og drift af DOTs sekretariat som koordinerer aktiviteteme i DOT.

ll

6%

Arsregnskab
14. november 2016

-

31. december 2017

Resultatopgorelse
Resultatopgorelse, kr.

Noter

Resultatopgorelse

lndtegter

3

14. november 2015 31. december 2017
s2.509.528

Omkostninger til DOT-projekter

Bruttoresultat

-49.046.861
3.462.667

Ad ministrationsomkostnin ger

Lokaleom kostn inger

Personaleomkostnin ger
Resultat fOr finansielle omkostninger
Finansielle indtegter
Finansielle omkostninger

Arets resultat

-938.109
-97.262
-2.349.199
44.o97
6

-84.103
0

Balance
Balance aktiver, kr.

Noter Aktiver

31. december 2017

Tilgode fra salg af varer og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra interessenter
Andre tilgodehavender
Periodeafgransningsposter

21.795
3.039.931

733.Lr3
727.O34

4.52,..873
Likvide beholdninger

10.880.439

Omsatningsaktiver i alt

t5.402.3L2

Aktiver i alt

1s.402.312

Balance passiYer, kr.

Noter

31. december 2017

Passiver
Egenkapital

4

I

nteressentka pita

I

Arets resultat
Egenkapital i alt

900.000
0
900.000

Hensatte forpligtelser
5

Andre hensatte forpligtelser

2.200.000

Hensatte forpligtelser i alt

2.200.(x,0

Kortfristet gald
LeverandOrer af varer og tjenesteydelser

7.577.898

Geld til interessenter

3,246.232

Anden geld

t.478.782

Kortfristet geld i alt

L2.302.3L2

Passiver i alt

L5.402.3L2

t2

Noter

l. Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten er udarbejdet pi grundlag
Note

af den galdende irsregnskabslov med implementering af

lov nr. 738 af l. juni 2015.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med irsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Regnskabsiret

I

4. november 2016

-

3I

. december 2017 er forste regnskabsir

for DOT

-

Din Offentlige Transport I/S. Der er derfor ingen sammenligningstal.
Hvile i sig selv
Formilet med DOT er ikke at generere lsbende overskud, men derimod at DOT skonomisk skal
"hvile i sig selv". Der skal i henhold til vedtagtemes punkt 3.4 brligt ske en irlig opgorelse og udligning af afholdte omkostninger. Den irlige udligring sker mellem interessenteme som anfsrt nedenfor under "indtregter". Som folge afudligningen vil irets resultat vare 0 kr.

Indtagter
DOTs indtrgter udgores primaert af betalinger fra interessenteme. Fordelingen af interessentemes
betaling beregnes ud fra fordelingsnogler baseret

pi

interessentemes indtregter, antal rejser og andre

fordelingsnogler i henhold til bilag 2 i vedtagterne.
Interessentemes betaling skal vare i overensstemmelse med vedtagtemes afsnit 3.5 om geografisk

sammenhang mellem selskabernes indtagts- og omkostningsomrider.
Regulering af de modtagne a conto betalinger fra interessenteme indregnes i resultatopgorelsen i det
regnskabsir, de vedrsrer.

Omkostninger til DOT-projekter
Under omkostninger til DOT-projekter indregnes omkostninger aflroldt til DOTs opgaver opdelt s6ledes:

.
o
o
.
o
.
o
o

Indtegtsdeling

Trafikinformation
Produkt, marketing, branding
Digitale losninger
Pressenetvark

Drift af mobilbilletter
Erhverv
Kundecenter

Omkostninger til sekretariatet indgir ikke under DOT projekterne.
Admin istrationsomkostnin ger
Administrationsomkostninger omfatter kontorhold, forsikringer og kontingenter m.v

l3

Noter
Lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger er omkostninger til husleje og ovrige driftsomkostninger vedrorende lokaler,
Personaleomkostn inger
Personaleomkostninger omfatter lonninger og ovrige lon- og personalerelaterede omkostninger, herunder lsnsumsafgift, feriepenge og sygedagpenge

til

interessentskabets ansatte med fradrag aflon-

refusioner fra det offentlige.

Finansielle indtegter og omkostninger
Finansielle indtagter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrsrer
regnskabsiret. Finansielle poster omfatter renteindtagter og -omkostninger.

Skatter
DOT

-

Din Offentlige Transport l/S er ikke skattepligtig. Skattepligtig indkomst samt aktiver og

forpligtelser beregnes og oplyses til skattepligtige interessenter. De skattepligtige interessenter indregner deres andel afskattepligtig indkomst og skattevardier i egne skatteopgorelser.

Tilgodehavender
Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imodegielse af tab, hvor der wrderes at v&re indtruffet en objektiv

indikation pi, at et tilgodehavende er vardiforringet.
Nedskrivninger opgores som forskellen mellem den regnskabsmassige verdi af tilgodehavender og

nutidsvardien af de forventede pengestromme, herunder realisationsvrerdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrensnin gsposter
Periodeafgrensningsposter, indregnet under aktiver, omfatter omkostninger vedrsrende efterfolgende regnskabsir.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestiende hos pengeinstitutter.
Leverandsrer af varer og tjenesteydelser
Gald til leverandorer af varer og denesteydelser miles til nettorealisationsvrerdien.

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnet under passiver medtages

til

den forventede okonomiske forpligtelse,

Anden gald
Anden

grld miles til nettorealisationsvrerdien.

Skyldige omkostninger indregnet under anden geld tager udgangspunkt i transaktionsprincippet og
omfatter leverede varer eller ydelser, hvor faktura fsrst fremkommer til registrering efter regnskabs6rets afslutning, eller betaling fsrst sker efter regnskabsirets afslutning.

t4

Noter
Feriepengeforpligtelsen vedrorende funktionrransatte indregnet under anden gald beregnes af den
ferieberettigede lon.
Note 2. Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, der har vasentlig indflydelse
gen af irsregnskabet for perioden I 4. november 2016

-

3I

pi vurderin-

. december 20 I 7.

Note 3. Indtrcgter
Interessenterne indbetaler a conto

til DOT i forhold til de forventede omkostninger. I forhold til in-

teressenternes a conto betalinger er beregnet en regulering, som er indregnet i irsregnskabet. Regu-

leringen udbetales/opkraeves hos interessenteme i 2018.
lndtagter opdelt pr. selskab, kr.

DSB

Metro

Movia

Eksterne

Total

lndtEgter a conto

28.896.453

9.236.4t6

t9.249.95t

42.zLL

57.425.03L

Andel af regnskab

26.663.327

8.334.298

17.469.692

42.zLL

52.509.528

Regulering

-2.233.t26

-902.118

-1.780.258

0

-4.915.503

Fordelingen af interessentemes betaling til DOT er foretaget i henhold til bilag 2 til DOTs vedtregter
og interessentskabskontrakt.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBBST) har t 2017 betalt en andel af DOTs omkostninger til indtregtsdeling. Belsbet pL 42.21I kr. er en regulering af TBBSTs andel af omkostninger til indtagtsdelingen i Hovedstadsomridet for iret 2010. TBBST var i 2010 part i indtegtsdelingen som operator af Oresundstog.
Note 4. Interessentkapital
Interessentkapitalen er fordelt stledes:
lnteressentkapital, kr,
DSB SOV

300.000

Metroselskabet l/S

300.000

Trafikselskabet Movia

300.000

lnteressentkapital i alt

900.000

Note 5. Hensatte forpligtelser
Til indfsrelsen af Takst Sjelland i januar 2017 blev foretaget en omfattende udvikling af DOTs app.
Udviklingsarbejdet blev varetaget af DSB. Der er usikkerhed om DOTs andel af udviklingsomkostningeme. Der er i regnskabet hensat 2,2 mio. kr. som forventes at blive DOTs andel.
Note 6. Eventualforpligtelser
Interessenteme i DOT er i proces med afklaring af fordeling af ekstraordinrre omkostninger i 2016

til

erhvervssalget. Omkostningeme vurderes at udgore maksimalt 4,3 mio. kr. Interessenteme kan

beslutte, at DOT skal drekke disse omkostninger, men der kan ogsi findes en losning, der ikke involverer DOT.
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