
  
 

Hvordan afdækker man fondens risiko? 

Denne vejledning beskriver, hvordan garantien skal reguleres, hvis 
fondens risiko skal afdækkes.  
 
Garantien skal dække fondens risiko, som er forudbetalingsbehold-
ningen fra rejsekunder plus et tillæg til afdækning af omkostninger 
forbundet med hjemtransport af strandede rejsekunder.  

Hvordan reguleres garantien? 

Vi skal hver måned afgøre, om den stillede garanti dækker fondens 
risiko. 

 
Garantien skal udgøre det største af følgende beløb: 

• 50.000 kr. 

• Niveauet for den ordinære garanti jf. vejledningen ”Hvor meget skal man stille i garanti?” 

• Den aktuelle forudbetalingsbeholdning (inkl. tillæg) opgjort pr. ultimo måneden 

• Den maksimalt forventede forudbetalingsbeholdning (inkl. tillæg) to måneder frem i tiden 
 

Fremgangsmåden kan ses af et eksempel sidst i dokumentet. 

Hvad skal I sende? 

Til at starte med skal I sende følgende materiale: 
a) Et budget over den forventede forudbetalingsbeholdning opgjort pr. ultimo måneden 12 måneder 

frem 
b) Opgørelse af den nuværende forudbetalingsbeholdning 
 

Herefter skal I løbende indsende følgende: 
c) Opgørelse af den aktuelle forudbetalingsbeholdning. Beholdningen skal opgøres pr. ultimo hver må-

ned og sendes til fonden senest den 5. i den efterfølgende måned 
d) Senest to måneder før betydelige ændringer i budget kan der fremsendes et opdateret budget 
e) Senest to måneder før udløbet af regnskabsperioden skal I sende en opgørelse over forventningen til 

forudbetalingsbeholdningen for hele næste regnskabsperiode.  

Hvad sker der, hvis der er budgetteret for lavt? 

Hvis den aktuelle forudbetalingsbeholdning er mere end 10% højere end budgetforventningen, vil vi opjustere 
hele den resterende budgetperiode med 10%. Hvis der efterfølgende sker afvigelser i forhold til det korrigerede 
budget, vil vi hver gang opjustere med 10%.  
 
Store afvigelser i forhold til budget kan altså få stor betydning for størrelsen af garantien i fremtiden.  
 
Der er imidlertid mulighed for løbende at indsende et revideret budget med henblik på at undgå, at vi opjuste-
rer budgettet. I så fald er det vigtigt, at vi modtager det reviderede budget, inden de nye forudbetalingsdata 
har fået betydning for størrelsen af garantien. Dvs. at vi skal modtage det reviderede budget mindst to måne-
der før stigningen forekommer, så det kan indgå i den samlede vurdering af risikoen.  

Hvor lang tid får I til at forhøje garantien? 

Hvis garantien skal forhøjes, giver vi jer besked om det via mail. Vi skal modtage garantien - i original - senest 5 
bankdage efter, at I fik beskeden om forhøjelse.   

Ordforklaring 

Forudbetalingsbeholdning består af summen af 
indbetalte deposita og restbetalinger fra ikke 
afrejste rejsekunder omfattet af fondens dækning. 
Det er vigtigt, at forudbetalingerne opgøres akku-
muleret og ikke kun for en given periode. Herud-
over skal tilgodehavender hos Teller eller lignende 
skal medtages i opgørelsen af forudbetalinger. 
Fradrag: Rejseudbyderens forudbetalinger til 

leverandører (fx fly, bus og hotel) vedrørende de 

pågældende kunders rejser kan ikke fradrages ved 

opgørelsen af forudbetalingsbeløbet. 

Tillægget kan udgøre 21% eller 6% afhængig af om 

der tale om chartervirksomhed eller ej 



  
 
 
Det kan derfor være en fordel for jer, at I har en aftale med jeres pengeinstitut om proceduren, hvis garantien 
pludselig skal forhøjes, så I kan nå det indenfor tidsfristen på 5 bankdage. 
 

Hvorfor skal garantien stilles, før I modtager forudbetalingerne? 

Fonden har besluttet, at garantien skal stilles to måneder før, I forventer at modtage forudbetalingerne fra 
kunderne.  
 
Hvis garantien kun blev reguleret i forhold til den realiserede udvikling i forudbetalingsbeholdningen, ville ga-
rantien løbende afspejle ”gamle” tal, fordi der går tid med jeres opgørelse, indsendelse, vores beregning og 
meddelelse om forhøjelse samt bankens udarbejdelse og fremsendelse af garantien. 
 
Hvis forudbetalingsbeholdningen stiger, ville den stillede garanti således være for lav, hvis der kun blev anvendt 
realiserede tal, og så kunne fonden lide et tab ved en konkurs. Derfor er det vigtigt, at der i beregningen af 
garantikravet også inddrages forventninger til forudbetalingsbeholdningen i fremtiden. 

Eksempel på beregning af garantibeløb 

Eksemplet har vi udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: 

• Der anvendes ikke garantipladser i forbindelse med transport eller overnatning, så tillægget for evt. 

strandede rejsekunder er 6%. 

• Den ordinære garanti er t.kr. 300.  

Rejseudbyderen sender nedenstående forventede forudbetalingsbeholdning ultimo hver måned: 

(tallene er i t.kr.) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

103 205 23 4 345 509 489 239 34 4 0 0 
 

Herefter lægger vi 6% til disse tal (tillæg for evt. strandede rejsekunder): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

109 217 24 4 366 540 518 253 36 4 0 0 
 

I løbet af året indberetter rejseudbyderen rent faktisk disse forudbetalinger ultimo hver måned: 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

102 190 19 0 385 560 420 232 29 0 0 0 
 

• Når rejseudbyderen indberetter t.kr. 102 ultimo januar, skal garantien ikke forhøjes, for garantien ud-
gør allerede t.kr. 300, og tallet er ikke højere 2 måneder frem. Det samme er gældende for indberet-
ningen ultimo februar 

• Ultimo marts skal garantien forhøjes, fordi der nu indenfor to måneder (ultimo maj) forventes en for-
udbetalingsbeholdning inkl. tillæg på t.kr. 366. Dvs., at garantien ultimo marts skal forhøjes til t.kr. 
366. 

• Ultimo april skal garantien forhøjes til t.kr. 540, da det er forventningen til forudbetalingsbeholdnin-
gen inkl. tillæg ultimo juni.  

• Ultimo maj indberetter rejseudbyderen mere end budgetteret, og afvigelsen er større end 10%.  

Derfor tillægger vi 10% til resten af budgettallene (se de røde tal): 



  
 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

103 205 23 4 345 594 470 278 40 4 0 0 
 

• Garantien skal derfor ultimo maj forhøjes til det højeste af følgende to tal: 
- det aktuelle forudbetalingsniveau + 6% - det er t.kr. 385 + 6% = t.kr. 408 
- det højeste budgettal for perioden fra ultimo maj til ultimo juli (2 måneder fra indberetningsda-

gen) – det er t.kr. 560 pr. 30. juni + 6% = t.kr. 594. 
 
T.kr. 594 er højere end t.kr. 408, dvs. at garantien skal forhøjes til t.kr. 594 pr. 31. maj. 

 
Fra juli-indberetningen kan garantien løbende nedsættes resten af året: 

• Ultimo juli kan den nedsættes til t.kr. 420 + 6% = t.kr. 445 

• Ultimo august til t.kr. 300 (forudbetalingsniveauet – t.kr. 232 + 6% er under den ordinære garanti) 

• Resten af året skal garantien udgøre t.kr. 300. 


