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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 for Rejsegarantifonden.  

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger med de 

tilpasninger, der følger af, at der er tale om en privat, selvejende institution. Vi anser den valgte regnskabs-

praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, 

finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt resultatet af Rejsegarantifondens aktiviteter i regnskabsåret 

2006.  

Virum, den 26. april 2007  

Direktion   

Henrik W. Sørensen 
direktør  

Bestyrelse   

Bent Mebus 
formand   

Lars Thykier Henrik Specht   

Hanne Sørensen Claus Jørgensen  
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til ministeren for familie- og forbrugeranliggender  

Påtegning på årsrapporten 

Vi har revideret årsrapporten for Rejsegarantifonden for perioden 1. januar - 31. december 2006, omfattende 
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrap-
porten aflægges efter lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske 
regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der er en følge af Rejsegarantifondens særlige karakter.  

Rigsrevisionen kan i forbindelse med notater og beretninger til statsrevisorerne tage spørgsmål vedrørende det-
te og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvej-
ledninger med de tilpasninger, der er en følge af Rejsegarantifondens særlige karakter. Dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflæg-
ge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dis-
positioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med ind-
gåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revi-
sion i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse af lov om revisionen af statens 
regnskaber m.m. som kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik 
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrap-
porten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Rejsegarantifondens udarbejdelse og aflæggelse af 
en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Rejsegaranti-
fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regn-
skabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 
den samlede præsentation af årsrapporten.  Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.  
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Forbehold 

Rejsegarantifondens indtægter har i 2006 udgjort 10,6 mio.kr. De samlede indtægter er beløbsmæssigt korrek-
te, men Rigsrevisionen skal tage forbehold for indtægtsposternes indbyrdes størrelse. Under posten diverse 
indtægter indgår gebyrindtægter i Rejseankenævnet med 0,3 mio.kr. Beløbet opkræves i henhold til lov om 
forbrugerklager hos rejsebureauer, der taber eller forliger en sag i Rejseankenævnet. Beløbet skal i henhold til 
lov om forbrugerklager dække omkostningerne ved behandlingen af de pågældende sager. Gebyrbeløbene er 
imidlertid ikke reguleret i takt med den stigning, der har været i Rejseankenævnets udgifter, hvorfor gebyrind-
tægterne er for lave. Rigsrevisionen påpegede dette forhold allerede i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 
2005. De manglende gebyrindtægter opkræver Rejsegarantifonden i stedet som administrationsbidrag i medfør 
af lov om en rejsegarantifond og belaster dermed alle rejsebureauer og ikke kun de rejsebureauer, der har tabt 
eller forligt en sag i Rejseankenævnet. Der henvises i øvrigt til omtalen i årsrapporten side 11. 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsrapporten, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af Rejse-
garantifondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Rejsegaranti-
fondens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med lov om en 
rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de til-
pasninger, der er en følge af Rejsegarantifondens særlige karakter. Det er ligeledes vor opfattelse, at der er 
etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsrapporten, bortset fra det i forbeholdet anførte, er i overensstemmelse med love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Erklæring om udført forvaltningsrevision 

I forbindelse med den finansielle revision af Rejsegarantifondens årsrapport for 2006 har vi foretaget en vur-
dering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rejse-
garantifonden. 

Ledelsens ansvar 

Rejsegarantifondens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der ta-
ges skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rejsegarantifonden.  

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regn-

skaber m.m. har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Rejsegarantifonden har etableret forret-

ningsgange, der i videst muligt omfang sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Revisionen er udført 

med det formål at undersøge, om forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hen-

sigtsmæssig måde.   

Konklusion 

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at kon-
kludere, at forvaltningen i 2006 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hen-
sigtsmæssig måde.    

København, den 26. april 2007  

Rigsrevisionen    

Henrik Otbo    Henning Madsen   
Rigsrevisor  Kontorchef   
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Ledelsesberetning 

År 2006 blev et år, hvor det økonomiske opsving i Danmark for alvor havde bidt sig fast, og hvor mange rejse-

kunder fortsatte tendensen fra 2005 med at vælge at rejse oftere og/eller dyrere end tidligere.   

En del rejsearrangører mærkede dog i alvorlig grad krisen vedrørende tegningerne af Profeten Muhammed i 

Jyllands-Posten, som primo 2006 gav anledning til så megen uro i mange muslimske lande, at Udenrigsmini-

steriet i februar 2006 frarådede alle ikke-nødvendige rejser til en række populære rejsemål som bl.a. Egypten 

og Tunesien. Der var dog ikke nogen rejsearrangører, som gik konkurs alene af denne årsag.   

Fonden måtte i 2006 træde til og udbetale erstatning til rejsekunder i forbindelse med fem rejsearrangørers 

konkurser/lukninger.  

Fondens samlede resultat blev et underskud på 2.797 t.kr., hvorefter fondens egenkapital ultimo 2006 udgør 

57.251 t.kr. mod 60.048 t.kr. ultimo 2005.  

Rejsegarantifondens virksomhed 
Antallet af konkurser, der medførte udbetaling af erstatning til rejsekunder, faldt fra seks i 2005 til fem i 2006.  

Fondens nettoudgift i forbindelse med konkurser faldt fra 6.749 t.kr. i 2005 til 2.797 t.kr. i 2006. I de anførte 

beløb indgår regulering vedrørende konkurser indtruffet i tidligere år, jf. årsrapportens note 3.   

En oversigt over de enkelte konkurser i 2006 følger i slutningen af denne beretning.   

Herudover blev 5 rejsearrangører, der var registreret i fonden, erklæret konkurs i løbet af 2006, men disse kon-

kurser berørte ikke rejsekunder omfattet af fondens dækning.   

I løbet af 2006 blev 83 nye arrangører registreret i fonden, således at der ved udgangen af 2006 i alt var regi-

streret 603 arrangører. 24 arrangørers registrering var på samme tidspunkt slettet på fondens foranledning, for-

di der manglede indsendelse af revisorerklæring, regnskabsmateriale, garantiforhøjelse eller lignende.  

Pr. 31. december 2006 havde i alt 587 arrangører stillet garantier over for fonden med i alt 484.555 t.kr. Heri 

indgår garantier stillet af 55 ophørte/slettede arrangører, hvor betingelsen for frigivelse af garantien endnu ikke 

er til stede.   

Af de registrerede 603 arrangører havde 23 en flycharteromsætning på 50% eller derover af den totale omsæt-

ning, hvilket i henhold til loven medfører et skærpet krav til garantistillelse.  
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Ledelsesberetning 

71 af de registrerede 603 arrangører havde pr. 31. december 2006 enten fået dispensation for garantistillelse 

ved hel eller delvis nedsættelse af garantien eller skal i henhold til loven ikke stille garanti på grund af en årlig 

omsætning på under 250 t.kr.   

Tilsyn 
Med lovændringen i 2004 indførtes et målrettet tilsyn med rejsearrangørerne. Fondens bestyrelse fik bemyndi-

gelse til at kræve forhøjet garanti i de tilfælde, hvor bestyrelsen skønner, at virksomheden oprettes og/eller dri-

ves på et uforsvarligt økonomisk grundlag, således at fonden har en øget risiko for at lide tab.  

Fonden undersøgte i løbet af 2006 det økonomiske fundament hos alle de rejsearrangører, der anmodede om 

registrering i fonden, hvilket i en snes tilfælde førte til krav om forhøjet garantistillelse som betingelse for regi-

strering. Ca. halvdelen af arrangørerne valgte på dette grundlag at konsolidere sig inden registreringen i et så-

dant omfang, at fonden frafaldt kravet om forhøjet garanti. Fem rejsearrangører opgav at drive virksomhed ef-

ter at være blevet bekendt med registreringsbetingelserne. Fonden følger generelt de nyregistrerede arrangører 

tæt, da det erfaringsmæssigt ofte er disse arrangører, der har vanskeligt ved at klare sig. Særligt bliver nyregi-

strerede arrangører med sæsonbestemt omsætning mødt med krav om hyppige indberetninger som betingelse 

for registrering.  

Fonden gennemgår løbende økonomien hos de arrangører, som er registreret i fonden. Det sker bl.a. på grund-

lag af de nøgletal, arrangørerne indberetter til fonden med den årlige revisorerklæring. Herudover kan f.eks. en 

særlig massiv markedsføring, uforholdsmæssigt mange henvendelser fra rejsekunder eller modtagelse af man-

ge klagesager i Rejse-Ankenævnet, give fonden anledning til at undersøge en arrangørs økonomiske forhold 

nærmere. I løbet af 2006 krævede fonden forhøjet garanti af 30 af de i fonden registrerede arrangører, hvoraf 

15 valgte at konsolidere sig, så fonden frafaldt kravet.   

To af de virksomheder, som fonden i 2006 havde pålagt at stille forhøjet garanti, blev erklæret konkurs i 2006:  

Joy Travel ApS blev registreret i januar 2004. Ultimo 2005 konstaterede fonden, at selskabet havde tabt penge, 

og da Mohammed-krisen primo 2006 medførte, at selskabets hoveddestination Tunesien blev nærmest umulig 

at sælge, blev fonden bekymret for den økonomiske udvikling og krævede på denne baggrund forhøjet garanti. 

I selskabets højsæson sommer 2006 var det ikke længere muligt for selskabet at blive ved med at forhøje ga-

rantien, hvorfor selskabet indgav egen konkursbegæring. På grund af forhøjelse af garantien, der på det tids-

punkt allerede var foretaget, blev fondens tab i forbindelse med konkursen 1.100 t.kr. mindre, end det ville væ-

re blevet, hvis fonden ikke havde krævet garantiforhøjelse, og konkursen var indtrådt på samme tidspunkt. Så-

fremt fonden havde undladt at kræve forhøjet garanti, ville driftens rentabilitet formentlig på kort sigt have re-

sulteret i en konkurs, hvis omfang ikke kendes.  
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Ledelsesberetning 

Dinos Rejser ApS blev registreret i juni 2000. Af selskabets årsrapport for 2004/2005 fremgik det, at driften 

var underskudsgivende, men at selskabets hovedsamarbejdspartner - i lighed med tidligere år - havde indskudt 

yderligere kapital. Fonden ønskede imidlertid at følge selskabets økonomi tæt, hvilket er sædvanlig praksis, 

hvis driften er underskudsgivende. På baggrund af udviklingen i økonomien i 1. kvartal 2006, anmodede fon-

den selskabet om yderligere konsolidering i form af kapitaltilførsel fra samarbejdspartneren. I første omgang 

var selskabet positivt stemt for en sådan løsning, men efterfølgende kunne fonden konstatere, at samarbejds-

partneren ikke ønskede at tilføre yderligere kapital. På baggrund heraf krævede fonden forhøjet garanti. Da ga-

rantien første gang skulle forhøjes primo august 2006 meddelte selskabet, at det måtte gå i betalingsstandsning, 

hvis fonden opretholdt kravet om forhøjet garanti. Fonden fastholdt kravet og slettede selskabets registrering i 

fonden, da garantien ikke blev forhøjet. På denne baggrund indgav selskabet egen konkursbegæring.  

Administrationsbidrag 
Bidraget på 5 kr. pr. afrejst kunde blev afskaffet i 2004. I stedet skal de registrerede arrangører betale et admi-

nistrationsbidrag. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse, godkendes af ministeren for familie- og 

forbrugeranliggender og forfalder til betaling den 1. september.   

Bidraget skal dække fondens driftsudgifter, herunder Rejse-Ankenævnets nettoudgifter. Bidraget fastsættes så-

ledes, at 70% af driftsudgifterne fordeles på rejsearrangørerne i forhold til deres årsomsætning af pakkerejser, 

og 30% fordeles ligeligt mellem alle rejsearrangørerne som et grundbidrag. Bidraget reduceres med afkastet af 

fondens formue efter nærmere fastsatte regler. Bidraget skal ikke medgå til konsolidering af fondens formue. 

Fondens tab ved konkurser indgår ikke ved beregningen af bidraget, men skal dækkes direkte af fondens for-

mue. Derfor medførte konkurserne i 2006, hvor der enten ikke var stillet garanti, eller de stillede garantier ikke 

var tilstrækkelige til at dække kundernes krav, at fonden kom ud af regnskabsåret med et underskud, jf. oven-

for.  

Der er mulighed for at genindføre et fast bidrag pr. rejsekunde, hvis formuen formindskes, så fonden ikke læn-

gere har en grundkapital svarende til de to største tab, som fonden har lidt siden 1997. Denne grundkapital in-

flationssikres med nettoprisindekset, jf. den økonomiske oversigt på side 15, hvor reguleringen er angivet til 

600 t.kr. svarende til inflationen i 2006 på 2,0%.  

Fonden opkrævede pr. 1. september 2006 dels efterregulering af administrationsbidraget for 2005 og dels 

acontoadministrationsbidrag for 2006. Acontobidraget for 2006 udgjorde 6.780 t.kr. Restbidraget for 2006 ud-

gør 958 t.kr. og opkræves samtidig med acontobidraget for 2007 pr. 1. september 2007.  
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Ledelsesberetning 

Politianmeldelser og fogedforbud mv. 
Fonden indgav i årets løb politianmeldelse mod otte arrangører, som udbød rejsearrangementer uden at være 

registreret i fonden. Fonden indgav herudover politianmeldelse mod to arrangører, som ikke besvarede fondens 

henvendelser. Fonden kan i henhold til lovens § 13 af enhver forlange alle oplysninger, som skønnes nødven-

dige for at sikre, at loven overholdes, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens bestem-

melser eller for at undgå, at fonden lider tab.  

Der blev i årets løb ikke nedlagt fogedforbud mod nogen rejsearrangør.  

Fonden underrettede i årets løb Finanstilsynet om, at Rejsegruppen Hobbitten ApS, som blev erklæret konkurs 

i 2005, efter fondens opfattelse havde drevet ulovlig forsikringsvirksomhed ved ikke at have afdækket salg af 

rejse- og afbestillingsforsikringer i et forsikringsselskab. Beløb betalt for forsikringer er som udgangspunkt ik-

ke omfattet af fondens dækning, hvorfor fonden sædvanligvis henviser kunderne til at tilbagesøge beløbene 

hos forsikringsselskabet. Da kunderne i Rejsegruppen Hobbitten ApS konkurs imidlertid ikke havde noget 

forsikringsselskab at rejse kravet overfor, besluttede fonden efter omstændighederne at udbetale erstatning til 

kunderne mod at få transport i de pågældende beløb. Fonden har anmeldt det samlede erstatningskrav i straffe-

sagen, hvor selskabets direktør Gunnar Berg efter det oplyste har tilstået lovovertrædelsen.  

Retssager 
Billet Centralen A/S 

Fonden anlagde i februar 2005 sag mod rejsearrangøren Billet Centralen A/S. Sagen vedrørte selskabets for-

midler/agent Go2 ApS, som havde solgt pakkerejser til rejsekunder med angivelse af, at Billet Centralen A/S 

var teknisk arrangør af de pågældende rejser. Da Go2 ApS gik konkurs, nægtede Billet Centralen A/S imidler-

tid at gennemføre rejserne eller refundere kunderne de indbetalte beløb, idet Billet Centralen A/S oplyste, at 

Go2 ApS svigagtigt havde anført Billet Centralen A/S som teknisk arrangør af rejserne, og at Billet Centralen 

A/S ikke havde noget kendskab til rejserne eller havde modtaget nogen betaling via Go2 ApS overhovedet.  

Da de pågældende kunder således var havnet i en situation, hvor det var tvivlsomt, hvem der var arrangør af 

rejserne, besluttede fondens bestyrelse at udbetale erstatning til kunderne og anlægge retssag mod Billet Cen-

tralen A/S med påstand om, at selskabet er teknisk arrangør af de pågældende rejser og dermed pligtig at er-

statte fonden de beløb, der var udbetalt til kunderne.   

Københavns Byret afsagde den 25. august 2006 dom i sagen og gav fonden medhold. Retten lagde vægt på, at 

der havde eksisteret en fuldmagtsaftale mellem Billet Centralen A/S og Go2 ApS, som ikke var tilbagekaldt. 

Retten fandt det ikke godtgjort, at Go2 ApS havde handlet uden for fuldmagtens grænser og anførte, at Billet 

Centralen A/S kunne have kontrolleret sin fuldmægtig bedre. Endvidere lagde retten til grund, at rejsekunderne 

ud fra de udstedte fakturaer havde haft føje til at gå ud fra, at Billet Centralen A/S var teknisk arrangør af rej-

serne.  



Rejsegarantifonden  9

 
Ledelsesberetning 

Calypso Verdensrejser A/S under konkurs 

Som beskrevet i fondens årsberetning for 1999 og de følgende beretninger, anlagde konkursboet efter Calypso 

Verdensrejser A/S retssag ved Østre Landsret mod selskabets ledelse med påstand om erstatningsansvar på 10 

mio.kr. for det tab, kreditorerne - herunder navnlig fonden - led i forbindelse med konkursen. Landsretten fri-

fandt ledelsen, fordi konkursboet efter Landsrettens opfattelse ikke nærmere havde godtgjort størrelsen af det 

lidte tab. Boet ankede i 2003 dommen til Højesteret, hvor boet af procesøkonomiske årsager begrænsede på-

standen til 5 mio.kr. Højesteret afsagde den 22. november 2006 dom i sagen og gav boet medhold.   

Højesteret lagde vægt på, at Calypso Verdensrejser A/S fra selskabets start i januar 1996 til konkursen i okto-

ber samme år oparbejdede et underskud på 38,4 mio.kr., og at selskabet ved konkursens indtræden havde en 

negativ egenkapital på 37,3 mio.kr. Højesteret lagde til grund, at årsagen til underskuddet primært var, at der 

gennem hele perioden i væsentligt omfang var solgt rejser til priser, som end ikke dækkede de direkte omkost-

ninger. I betragtning af, at selskabets egenkapital ved etableringen alene var 1,0 mio.kr., og at grundlaget for 

driftens finansiering var de forudbetalinger, man modtog fra kunderne, fandt Højesteret, at selskabet igennem 

hele perioden blev drevet på en måde, som måtte betegnes som klart uforsvarlig.   

Højesteret lagde endvidere vægt på, at selskabets bestyrelse ikke havde fastsat retningslinier for, på hvilken 

måde bestyrelsen skulle holdes orienteret om udviklingen i selskabets forhold, og at en sådan løbende oriente-

ring ikke fandt sted. Der blev således ikke udarbejdet perioderegnskaber, budgetopfølgninger eller lignende, og 

selskabets bogføring var så mangelfuld, at det ikke var muligt at udskrive en retvisende råbalance. Der blev i 

den periode, selskabet var i drift, ikke afholdt noget egentligt bestyrelsesmøde, hvortil alle bestyrelsesmed-

lemmer var indkaldt.   

På dette grundlag fandt Højesteret, at selskabets bestyrelse i det hele havde forsømt sin forpligtelse til at føre 

tilsyn med selskabets økonomi og forhold i øvrigt, jf. aktieselskabslovens § 54 stk. 3, og at hvert medlem af 

bestyrelsen herved havde udvist en betydelig uagtsomhed.  

Højesteret fandt endvidere, at selskabets daglige ledelse ved at undlade at informere bestyrelsen om selskabets 

reelle økonomiske situation, i væsentlig grad havde vanskeliggjort bestyrelsens mulighed for at opfylde de 

pligter, der påhvilede den.  

Fonden var ikke part i retssagen, men er kreditor i konkursboet. Fonden indestod efter nærmere aftale for om-

kostningerne ved anken til Højesteret i det omfang, der i boet ikke var midler hertil. Fondens bestyrelse havde i 

denne sag - som i flere lignende sager igennem årene - indtaget det standpunkt, at fonden ikke passivt vil ac-

ceptere, at man som rejsearrangør ukritisk lader stå til og bevidst efterlader så få aktiver og beviser som muligt 

i den hensigt, at der i konkursboet ikke er midler til at forfølge ansvarssager mv.  
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Ledelsesberetning 

Travellers v/Sharif Magued Abdel Rahmann under konkurs 

I forbindelse med konkursen i 1996 opstod der problemer med afregning for de strandede rejsekunders ind-

kvartering i Egypten, hvilket medførte, at den danske ambassade i Kairo på fondens vegne måtte betale det 

samme beløb to gange til to forskellige parter. Lige siden har der verseret retssag vedrørende tilbagesøgningen 

af det for meget betalte beløb, og sagen er endnu ikke afgjort. Fonden indestår for betaling af beløbet USD 

140.000 + renter samt eventuelle omkostninger mv., såfremt ambassaden måtte tabe sagen. Ambassaden har i 

marts 2007 fremsendt en regning til fonden på USD 187.000, hvortil kan komme yderligere omkostninger. Det 

kan derfor ikke udelukkes, at indeståelsen resulterer i, at fonden skal betale beløbet, hvorfor der i årsrapporten 

for 2006 er udgiftsført et beløb på 1.150 t.kr.  

Landsskatteretssag 

Fonden modtog i oktober måned 2005 Skats afgørelse af, at fonden skal være registreret i henhold til lønsums-

afgiftsskalaen for finansielle virksomheder i stedet for som hidtil for bl.a. fonde og foreninger. Skat tillagde 

afgørelsen tilbagevirkende kraft i 2 år, hvorfor fonden blev afkrævet ekstra lønsumsafgift med i alt 250 t.kr. 

Fonden valgte at udgiftsføre kravet i årsrapporten for 2004, idet fonden blev bekendt med kravet, umiddelbart 

inden årsrapporten for 2004 blev aflagt. På daværende tidspunkt havde Skat tillagt afgørelsen tilbagevirkende 

kraft i 3 år og opgjort kravet til 260 t.kr. Fonden ankede i januar 2006 afgørelsen til Landsskatteretten. Lands-

skatteretten har efter det oplyste i øjeblikket en sagsbehandlingstid på 15-18 måneder, hvorfor en afgørelse for-

mentlig kan forventes ultimo 2007.  

Erhvervsankenævnssager 
I henhold til lovens § 24 kan fondens afgørelser vedrørende registreringspligt og garantistillelse indbringes for 

Erhvervsankenævnet. I 2006 var der ikke nogen arrangører, der indbragte fondens afgørelser for Erhvervsan-

kenævnet.  

Rejse-Ankenævnet 
Rejsegarantifonden har fra 1. oktober 2004 fungeret som sekretariat for og finansieret driften af Rejse-

Ankenævnet, der behandler klagesager fra rejsekunder.   

Aktiviteten i ankenævnet har i 2006 været højere end i 2005. Således registrerede nævnet 527 klager i 2006 

mod 483 i 2005, en stigning på 9%. Stigningen fra 2004 til 2005 var 31%.  

Der blev i alt afsagt 380 kendelser, og 125 sager blev forligt eller trukket tilbage. Der blev således afsluttet i alt 

505 sager i 2006 mod 401 i 2005, en stigning på 26%. Stigningen fra 2004 til 2005 var 29%.  

Den gennemsnitlige ekspeditionstid for klagesagerne var i 2006 7 måneder. Det er målsætningen at nedbringe 

den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til ikke over 6 måneder, således som det er fastsat i ankenævnets ved-

tægter.  
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Ledelsesberetning 

Ved årets udgang forelå der ca. 300 endnu ikke afgjorte sager.  

Rejse-Ankenævnet er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender i henhold til § 5 i lov om 

forbrugerklager. Nævnet skal derfor drives efter de principper, som er fastlagt i klagenævnsloven, herunder 

princippet om, at en erhvervsdrivende, der taber en sag, skal bære omkostningerne ved sagsbehandlingen. Det 

er fonden, der skal oppebære disse indtægter samt indtægterne fra forbrugernes indbetaling af klagegebyrer i 

forbindelse med indgivelse af en klage til nævnet. Fonden skal således alene dække ankenævnets nettodrifts-

udgifter.   

De nuværende sagsomkostningsbeløb, som blev fastsat i 2004 før fonden overtog finansieringen af ankenæv-

net, dækker ikke fuldt ud omkostningerne ved sagsbehandlingen. Fonden har derfor siden 2005 søgt at frem-

skynde processen med at få beløbene reguleret. Det er ankenævnets stiftere, som har hjemlen til at regulere be-

løbene, der skal godkendes af Forbrugerstyrelsen. Der pågår for tiden forhandlinger mellem stifterne og For-

brugerstyrelsen om beregning og fastsættelse af de sagsomkostningsbeløb, der skal betales af arrangører, der 

taber sagen. Fondens bestyrelse har både overfor stifterne og Forbrugerstyrelsen påpeget, at sagen bør frem-

skyndes mest muligt, fordi det indtil beløbene reguleres er samtlige registrerede arrangører i fonden, der beta-

ler den del af ankenævnets drift, som skulle være belastet de arrangører, der taber sager i nævnet.  

Rejse-Ankenævnet afgiver en årsberetning om nævnets arbejde. Beretningen for 2006 blev offentliggjort i fe-

bruar 2007.  

Oversigt over de i 2006 indtrufne konkurser 
Fondens samlede nettoudgift til erstatninger vedrørende de i 2006 indtrufne konkurser udgør 2.174 t.kr. Fon-

den havde 2.716 t.kr. i bruttoudgifter til indkvartering, hjemtransport mv. I alt har ca. 2.200 rejsekunder nydt 

godt af at have været omfattet af fondens dækning.  

Fondens nettoudgift fordeler sig som følger:  

1. Valdemar Shipping & Travel Agency ApS - konkurs den 13. februar 2006 

Selskabet havde ikke stillet garanti, jf. nedenfor. Fondens udgift udgjorde 277 t.kr.  

Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet, og fonden havde således ingen udgift til hjemtrans-

port.   

96 rejsekunder fik erstatning af fonden.    
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Ledelsesberetning 

Selskabet blev registreret i fonden i juni 2005 og oplyste, at pakkerejseomsætningen forventedes at udgøre un-

der 250.000 kr. årligt, hvorfor selskabet, jf. lovens § 8 stk. 5, ikke stillede garanti overfor fonden. I løbet af ja-

nuar 2006 blev fonden opmærksom på, at selskabet begyndte at annoncere i et omfang, der syntes at stride 

mod en så lav omsætning, og fonden aflagde på dette grundlag kontrolbesøg hos selskabet. Umiddelbart heref-

ter modtog fonden en e-mail fra selskabet med meddelelse om, at selskabets direktør Mohamed Abdel-Latif 

El-Galany var syg på ubestemt tid, hvorfor alle bookinger aflystes. Da det ikke var muligt at komme i kontakt 

med direktøren, indgav fonden konkursbegæring. Kurator kunne efterfølgende konstatere, at direktøren havde 

hævet i alt ca. 400.000 kr. på selskabets konti og herefter var forsvundet. Der var imidlertid ikke midler i boet 

til at søge kravet inddrevet.   

2. Rejseklub Fyn v/John Thorst - lukket den 21. marts 2006 

Virksomheden var ikke registreret i fonden og havde ikke stillet garanti, jf. nedenfor. Fondens udgift udgjorde 

72 t.kr.  

Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet, og fonden havde således ingen udgift til hjemtrans-

port.   

39 rejsekunder fik erstatning af fonden.   

Fonden var ikke bekendt med, at Rejseklub Fyn v/John Thorst arrangerede pakkerejser. Virksomheden havde 

bl.a. arrangeret en nytårsrejse 2005/2006 til Polen, men i december 2005 konstaterede kunderne, at John Thorst 

var forsvundet med de indbetalte beløb, og at rejsen derfor ikke ville blive gennemført. Politiet sigtede John 

Thorst for underslæb, hvilket han erkendte. Han afgav insolvenserklæring og underskrev et frivilligt forlig på 

det beløb, fonden havde udbetalt til rejsekunderne. Fonden undlod på denne baggrund efter omstændighederne 

at indgive konkursbegæring.   

3. Bonus Travel v/Gaudencio Caluza - konkurs den 3. juli 2006 

Virksomheden var ikke registreret i fonden og havde ikke stillet garanti, jf. nedenfor. Fondens udgift udgjorde 

86 t.kr.  

Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet, og fonden havde således ingen udgift til hjemtrans-

port.   

17 rejsekunder fik erstatning af fonden.   
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Ledelsesberetning 

Fonden var ikke bekendt med, at Bonus Travel v/Gaudencio Caluza arrangerede pakkerejser. Virksomheden 

havde oplyst at være formidler for en i fonden registreret arrangør. Herudover solgte virksomheden flybilletter. 

I januar måned 2006 politianmeldte mere end 25 kunder Gaudencio Caluza, fordi de havde købt flybilletter, 

som ikke var blevet udleveret, før kontoret blev lukket, og Gaudencio Caluza forsvandt. Udover et stort antal 

flybilletter havde virksomheden også solgt enkelte pakkerejser i eget navn. Fonden indgav konkursbegæring 

og udbetalte herefter erstatning til de kunder, der havde købt pakkerejser.   

4. Joy Travel ApS - konkurs den 9. august 2006 

Fondens nettoudgift udgjorde 1.358 t.kr. efter fradrag af den stillede garanti stor 2.600 t.kr.  

587 rejsekunder befandt sig henholdsvis i Grækenland og Tunesien på tidspunktet for konkursdekretets afsi-

gelse. Den samlede udgift til indkvartering, hjemtransport mv. udgjorde 2.584 t.kr.  

Fonden indberettede flyselskabet Karthago Airlines til Statens Luftfartsvæsen (SLV), fordi flyselskabet i hen-

hold til internationale betingelser uden beregning skulle have fløjet de rejsekunder hjem, som de før konkursen 

havde fløjet til Tunesien. Det nægtede flyselskabet imidlertid, hvorfor fonden måtte betale ca. 270 t.kr. for 

hjemtransport og ca. 30 t.kr. for udgifter til Billund Lufthavn. Ved Statens Luftfartsvæsens mellemkomst re-

funderede Karthago Airlines i februar 2007 fonden beløbet.  

655 rejsekunder fik erstatning af fonden.   

5. Dinos Rejser ApS - konkurs den 14. august 2006 

Fondens nettoudgift udgjorde 381 t.kr. efter fradrag af den stillede garanti stor 1.500 t.kr.  

54 rejsekunder befandt sig i Grækenland på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse. Den samlede udgift til 

indkvartering, hjemtransport mv. udgjorde 132 t.kr.  

763 rejsekunder fik erstatning af fonden.   

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 
I tiden fra regnskabsårets slutning og til beretningens afgivelse er der ikke indtruffet begivenheder, som vurde-

res at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.  
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Ledelsesberetning 

Værdipapirer 

Fondens bestyrelse bliver fra Danske Kapitalforvaltning løbende holdt underrettet om udviklingen på obliga-

tionsmarkedet. Bestyrelsen har med Danske Kapitalforvaltning indgået aftale om forvaltning af fondens for-

mue i overensstemmelse med fondens vedtægter.   

Det tilsikres til stadighed, at fondens obligationsbeholdning under hensyntagen til det aktuelle renteniveau og 

de aktuelle renteforventninger kan betragtes som en anlægsportefølje forberedt for pludselige likviditetskrav, 

hvor renteafkastet samtidig skal være optimalt.  
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Ledelsesberetning 

Økonomisk oversigt 

Nedenstående skematiske oversigt viser fondens bruttoerstatningsudbetalinger og modtagne bidrag samt garan-

tier mv. for 2002-2006:  

2006 2005 2004 2003 2002  
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

Udbetalt erstatninger (6.777) (10.969) (979) (26.990) (13.267) 

Dækket via garantistillelser 4.111 3.191 313 3.410 3.434 

Dækket via hensættelser 578 1.165 177 2.732 39 

Dækket via refusioner 418 119 36 1.439 262 

Hensat til erstatninger m.m. (1.165) (375) (1.208) (332) (2.737)  _______ _______ _______ _______ _______ 

Udgifter til erstatninger (2.835) (6.869) (1.661) (19.741) (12.269) 

Modtaget dividende 38 120 177 0 48  _______ _______ _______ _______ _______ 

Erstatninger dækket af fonden (2.797) (6.749) (1.484) (19.741) (12.221) 

Bidrag fra rejsearrangører 7.738 7.827 8.146 8.982 9.486 

Administration (8.981) (8.494) (6.311) (4.214) (4.710) 

Diverse indtægter 322 278 155 0 0 

Finansielle indtægter, netto 921 2.216 2.115 2.490 6.044  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årets resultat (negativt) (2.797) (4.922) 2.621 (12.483) (1.401)  _______ _______ _______ _______ _______  

Egenkapital ultimo 57.251 60.048 64.970 62.348 74.831  _______ _______ _______ _______ _______  

Grundkapital 30.593 29.993 29.405 - -  _______ _______ _______ _______ _______  

Inflationssikring 2,0% 2,0% 0,0% - -  _______ _______ _______ _______ _______  

Garantiandel i procent af udgifter 
vedrørende årets konkurser  65,4% 31,1% 17,0% 14,6% 21,8%  _______ _______ _______ _______ _______  

Antal registrerede rejsearrangører  603 611 572 551 537  _______ _______ _______ _______ _______  

Antal konkurser, lukninger, betalings- 

standsninger  5 6 4 7 9  _______ _______ _______ _______ _______  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt 

danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en privat, selvejende institu-

tion.   

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Materielle anlægsaktiver med en anskaffel-

sessum under 50.000 kr. er fra 2006 udgiftsført under "andre eksterne omkostninger", mens de i 2005 var op-

ført under "afskrivninger". Sammenligningstallene er ikke tilrettet. Der er imidlertid foretaget enkelte reklassi-

ficeringer mellem andre resultatopgørelsesposter i sammenligningstallene for 2005. Ændringerne har ikke ind-

flydelse på resultatet eller den finansielle stilling.  

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.    

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.    

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 
Bidrag  
Fonden indtægtsfører administrationsbidrag fra arrangører svarende til forskellen mellem fondens driftsom-

kostninger (Personaleomkostninger, andre eksterne omkostninger og afskrivninger) og afkastet af fondens for-

mue samt diverse indtægter.  

Erstatninger 

Erstatninger udgiftsføres på grundlag af faktiske erstatningsudbetalinger, ligesom der foretages hensættelser til 

kendte forventede erstatningsbetalinger vedrørende de i regnskabsåret indtrufne konkurser mv.   
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Anvendt regnskabspraksis 

Personaleomkostninger mv.  

Personaleomkostninger omfatter honorar til bestyrelse samt løn, gager og sociale omkostninger, pensioner mv. 

til fondens personale.  

Eksterne omkostninger 

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, kontorhold mv.   

Finansielle poster  

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og 

-tab samt handelsomkostninger mv. vedrørende værdipapirer. Realiserede kursgevinster og -tab på værdipapi-

rer indregnes i resultatopgørelse i forhold til værdipapirernes anskaffelsespris. Urealiserede kursgevinster og 

-tab indeholder tilbageførsel af tidligere års kursreguleringer for værdipapirer, der er solgt eller udtrukket i 

året. Årets kursregulering opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og primo året eller anskaf-

felsesværdien, såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret.  

Balancen  
Materielle anlægsaktiver  

Materielle anlægsaktiver med en anskaffelsessum under 50.000 kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret og 

større anskaffelser afskrives over den driftsøkonomiske levetid dog maksimalt over 5 år. Indretning af lejede 

lokaler afskrives lineært over 5 år.   

Værdipapirer  

Værdipapirer, som omfatter børsnoterede obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ud-

trukne obligationer optages til pari.  

Tilgodehavender  

Tilgodehavender medtages efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at ville indgå.   

Andre tilgodehavender  

Andre tilgodehavender omfatter primært restopkrævning af bidrag samt garantier.  

Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Hensat til erstatninger  

Hensat til erstatninger omfatter forventede omkostninger til erstatninger i forbindelse med rejsearrangørers 

konkurs/lukning.  

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Leverandører og tjenesteydelser omfatter gæld til leverandører i forbindelse med fondens drift. Forpligtelserne 

måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Anden gæld 

Anden gæld består primært af skyldig skat, løn og ferieløn. Gælden måles til amortiseret kostpris, hvilket sæd-

vanligvis svarer til nominel værdi.  
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Resultatopgørelse for 2006   

2006 2005  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Administrationsbidrag 1 7.738.264 7.827 

Diverse indtægter 2 321.792 278 

Erstatninger, netto 3 (2.797.128) (6.749)  ___________ _______   

5.262.928 1.356  

Personaleomkostninger 4 (6.474.514) (6.044) 

Andre eksterne omkostninger  (2.172.831) (1.977) 

Afskrivninger 7 (261.748) (440) 

Tab på debitorer  (71.468) (33)  ___________ _______ 

Resultat før finansielle poster  (3.717.633) (7.138)  ___________ _______  

Finansielle indtægter 5 2.517.082 3.381 

Finansielle omkostninger 6 (1.596.540) (1.165)  ___________ _______ 

Resultat af finansielle poster  920.542 2.216  ___________ _______  

Årets resultat   (2.797.091) (4.922)  ___________ _______  ___________ _______   

Resultatdisponering 

Overført til reservefond  (2.797.091)   ___________   

(2.797.091)  ___________   
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Balance pr. 31.12.2006   

2006 2005  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Driftsmidler og inventar 7 176.458 240 

Indretning lejede lokaler 7 271.543 470  ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver  448.001 710  ___________ _______  

Værdipapirer 8 49.281.312 53.863 

Deposita  179.734 176  ___________ _______ 

Finansielle anlægsaktiver  49.461.046 54.039  ___________ _______  

Anlægsaktiver  49.909.047 54.749  ___________ _______  

Periodiserede renter  1.092.505 693 

Andre tilgodehavender  1.384.793 2.276 

Periodeafgrænsningsposter  95.064 95  ___________ _______ 

Tilgodehavender  2.572.362 3.064  ___________ _______  

Likvide beholdninger  6.738.038 3.894  ___________ _______  

Omsætningsaktiver  9.310.400 6.958  ___________ _______  

Aktiver   59.219.447 61.707  ___________ _______  ___________ _______  
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Balance pr. 31.12.2006   

2006 2005  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Reservefond 9 57.251.302 60.048  ___________ _______ 

Egenkapital   57.251.302 60.048  ___________ _______  

Hensat til erstatninger 3 1.165.406 578  ___________ _______ 

Hensatte forpligtelser  1.165.406 578  ___________ _______  

Leverandørgæld  80.229 62 

Anden gæld  722.510 1.019  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  802.739 1.081  ___________ _______  

Gældsforpligtelser  802.739 1.081  ___________ _______  

Passiver  59.219.447 61.707  ___________ _______  ___________ _______   

Garantiforpligtelser 10 

Eventualforpligtelser 11-12  
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Noter  

2006 2005  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Administrationsbidrag 
Administrationsbidrag opkrævet a conto 6.780.427 4.196 

Administrationsbidrag, efterregulering 957.650 1.804 

Administrationsbidrag 4. kvartal 2004 0 1.782 

Administrationsbidrag, regulering 2005 152 0 

Bidrag vedrørende tidligere år 35 45  ___________ _______ 

Årets bidrag 7.738.264 7.827  ___________ _______   

2. Diverse indtægter 
Gebyrindtægter, Rejse-Ankenævnet 313.775 272 

Diverse indtægter 8.017 6  ___________ _______  

321.792 278  ___________ _______  

3. Erstatninger 
Udbetalte erstatninger vedrørende årets konkurser 6.257.982 9.803 

Heraf dækket via 

Garantistillelser (4.100.000) (3.191) 

Refusioner 0 (118)  ___________ _______ 

Årets erstatningsudbetalinger, netto 2.157.982 6.494  

Hensat til erstatninger vedrørende årets konkurser 15.406 578  ___________ _______ 

Udgifter til erstatninger vedrørende årets konkurser 2.173.388 7.072  

Reguleringer vedrørende tidligere år (58.890) (203) 

Hensat vedrørende tidligere år 1.150.000 0  ___________ _______ 

Årets udgifter til erstatninger 3.264.498 6.869  

Garantistillelse vedrørende tidligere år (11.557) 0 

Modtaget dividende (37.838) (120) 

Refusioner vedrørende tidligere års konkurser (417.975) 0  ___________ _______ 

Årets erstatninger i alt, netto 2.797.128 6.749  ___________ _______  
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Noter  

2006 2005  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

4. Personaleomkostninger 
Honorar til bestyrelse i Rejsegarantifonden 318.024 320 

Honorar til Rejse-Ankenævnet 446.824 389 

Løn og gager 4.738.694 4.292 

Pensionsbidrag og andre sociale omkostninger 488.128 447 

Lønsumsafgift 485.771 363 

Ansvarsforsikringer 94.341 84 

Andre personaleomkostninger 105.868 210 

Dagpengerefusion, barsel (203.136) (61)  ___________ _______  

6.474.514 6.044  ___________ _______ 

Heraf samlet vederlag til: 

Direktion og bestyrelse 1.001.001 987  ___________ _______  

Fonden har i 2006 i gennemsnit beskæftiget 8 fuldtidsmedarbejdere og 

2 deltidsmedarbejdere (2005: 8 fuldtidsmedarbejdere og 2 deltidsmedarbejdere)   

5. Finansielle indtægter 
Renter af fondsbeholdning 2.061.233 2.527 

Realiseret kursgevinst ved salg og udtræk 101.196 359 

Urealiseret kursgevinst, fondsbeholdning 217.959 266 

Årets kursregulering, fondsbeholdning 9.872 163 

Renter af bankindeståender 121.718 64 

Renter, rejsearrangører 5.104 2  ___________ _______  

2.517.082 3.381  ___________ _______  

6. Finansielle omkostninger 
Forvaltningsgebyr 60.000 60 

Kurtage ved fondshandel 29.399 36 

Provision og gebyrer 13.376 9 

Realiseret kurstab ved salg og udtræk 715.882 547 

Urealiseret kurstab, fondsbeholdning 186.423 236 

Årets kursregulering, fondsbeholdning 591.460 277  ___________ _______  

1.596.540 1.165  ___________ _______  
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Noter    

Indretning   
Driftsmidler lejede   
og inventar lokaler   

kr. kr.   ___________ ___________ 

7. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2006  459.004 990.274 

Tilgang  0 0 

Afgang  0 0   ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2006  459.004 990.274   ___________ ___________  

Afskrivninger 01.01.2006  (218.853) (520.676) 

Årets afskrivninger  (63.693) (198.055) 

Tilbageførsel ved afgang  0 0   ___________ ___________ 

Afskrivninger 31.12.2006  (282.546) (718.731)   ___________ ___________  

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006  176.458 271.543   ___________ ___________  

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005   240.151 469.598   ___________ ___________    

2006 2005  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

8. Finansielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01. 53.700.854 61.017 

Tilgang 41.657.211 57.699 

Afgang (45.688.513) (65.015)  ___________ _______ 

Kostpris 31.12. 49.669.552 53.701  ___________ _______  

Kursregulering 01.01. 161.812 246 

Årets kursregulering (550.052) (84)  ___________ _______ 

Kursregulering 31.12. (388.240) 162  ___________ _______  

Regnskabsmæssig værdi 31.12. 49.281.312 53.863  ___________ _______  
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Noter  

2006  
kr.  ___________ 

9. Reservefond 
Reservefond 01.01.2006 60.048.393 

Årets resultat, jf. resultatdisponering (2.797.091)  ___________ 

Reservefond 31.12.2006 57.251.302  ___________   

10. Garantistillelser 
Ingen.   

11. Huslejeforpligtelser 
Der er indgået huslejeaftale vedrørende Skodsborgvej 48 C, 1. sal.  

Huslejeforpligtelsen pr. 31.12.2006 udgør 236 t.kr. for perioden indtil 31.08.2007.   

12. Eventualforpligtelser 
Rejsegarantifonden har givet tilsagn om indeståelser for omkostninger i forbindelse med undersøgelser og rets-

sager i konkursboer for op til i alt 640 t.kr.    
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