
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rejsegarantifonden 
CVR-nr. 86 48 41 18 
 
Årsrapport 2008 
 
 
 



Indholdsfortegnelse 
Side 

Virksomhedsoplysninger 1 

Ledelsespåtegning 2 

Den uafhængige revisors påtegning 3 

Ledelsesberetning 5 

Anvendt regnskabspraksis 17 

Resultatopgørelse for 2008 19 

Balance pr. 31.12.2008 20 

Noter 22 

  



Rejsegarantifonden  

   

   

  1
 

Virksomhedsoplysninger 

Virksomhed 
Rejsegarantifonden 

Røjelskær 11, 3. sal 

2840 Holte 

CVR-nr. 86 48 42 18 

Hjemstedskommune: Rudersdal 

 

Rejsegarantifonden er en privat selvejende organisation, hvis virksomhed er reguleret ved lov nr. 315 af 14. 

maj 1997 om en rejsegarantifond med ændring ved lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 

2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008. I henhold til loven har Forbrugerstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr. 

503 af 9. juni 2004. 

 

Bestyrelse  

Direktør, cand.jur. Bent Mebus (formand) 

Direktør Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening 

Generalsekretær Henrik Specht, Rejsearrangører i Danmark 

Faglig sekretær Hanne Sørensen, HK/Privat 

Trafikpolitisk medarbejder Claus Jørgensen, Forbrugerrådet  

Civiløkonom Stig Kaare Lyngsie (stedfortræder for formanden) 
 

Direktion 

Direktør Henrik W. Sørensen til 31. december 2008. Fra 1. januar 2009 direktør Birgitte Fjeldhoff. 

 

Revision 

Rigsrevisionen 

 

Juridisk assistance 

Advokat Ole Borch, advokatfirma Bech-Bruun 
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 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 2008 samt resultatet af Rejsegarantifondens aktiviteter i regnskabsåret 

2008. 

 

Holte, den 13. maj 2009 

 
 

Direktionen 
 
 
 
Birgitte Fjeldhoff 
direktør  
 
 
 

Bestyrelsen 
 
 
 

Bent Mebus  

formand 

 

 

Lars Thykier Henrik Specht 

 

 

Hanne Sørensen Claus Jørgensen 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til økonomi- og erhvervsministeren 

 

Påtegning på årsrapporten 
Vi har revideret årsrapporten for Rejsegarantifonden for perioden 1. januar – 31. december 2008, 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 følger af Rejsegarantifondens særlige karakter. 
 
Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2008 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog 
tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse 
kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet i den-
ne påtegning, bliver vurderet på ny.  
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regn-
skabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af Rejsegarantifondens særlige karakter. Dette ansvar om-
fatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og 
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinforma-
tionen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud-
øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens an-
svar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de 
opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede 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. Dette indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om årsrapporten er rigtigt, dvs. uden 
væsentlige fejl og mangler og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede afta-
ler og sædvanlig praksis. 
 
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 risikovurde-
ringen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Rejsegarantifondens udarbejdelse og aflæg-
gelse 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 
Rejsegarantifondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen an-
vendte regnskabspraksis 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 årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusi-
on. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Rejsegarantifondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af Rejsegarantifondens aktiviteter for regnskabs-
perioden 1. januar – 31. december 2008 i overensstemmelse med lov om en rejsegarantifond, lov om forbru-
gerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der er en følge af Rej-
segarantifondens 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, er i 
overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgå-
ede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den finansielle revision af Rejsegarantifondens årsrapport for 2008 har vi foretaget en vur-
dering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rej-
segarantifonden, og at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for 
Rejsegarantifondens virksomhed i 2008. 
 
Ledelsens ansvar 
Rejsegarantifondens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der 
tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rejsegarantifonden, og at oplysningerne i årsrappor-
ten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i 2008. 
 
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. Vi har endvidere 
stikprøvevist gennemgået Rejsegarantifondens rapportering i årsrapporten om opfyldelse af resultatmålene 
for Rejsegarantifonden for at vurdere, om oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er 
dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i 2008. 
 
Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hen-
sigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og 
dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i 2008. 
 

 
København, den 13.maj 2009 
 
 
Rigsrevisionen 
 
 
 
  Annie Nørskov 
 Afdelingschef /Anne Aagaard 
 Fg. kontorchef 
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Ledelsesberetning 

I 2008 vendte den positive udvikling, som rejsearrangørerne havde oplevet de foregående år, hvor mange 

rejsekunder havde valgt at rejse oftere og/eller dyrere end tidligere. I løbet af 2. halvår af 2008 begyndte 

rejsebranchen således – ligesom stort set alle øvrige brancher – tydeligt at kunne mærke følgerne af den øko-

nomiske krise, som ramte Danmark og resten af verden. Den langvarige opgangsperiode blev på ganske få 

måneder vendt til en verdensomspændende lavkonjunktur, hvor det blev bydende nødvendigt for alle bran-

cher at forsøge at tilpasse omkostningerne til produktionen så hurtigt som muligt. 

 

Flere rejsearrangører blev i løbet af efteråret 2008 tvunget til at afskedige medarbejdere og forsøgte at tilpas-

se udbuddet af rejser i forhold til den vigende efterspørgsel. Der er imidlertid næppe nogen tvivl om, at kri-

sen vil ramme rejsebranchen med øget risiko for konkurser blandt rejsearrangørerne til følge. 

 

Fonden havde frygtet, at Sterling Airlines A/S’ konkurs den 29. oktober 2008 ville medføre så alvorlige kon-

sekvenser for de rejsearrangører, der i stort omfang havde benyttet flyselskabet som underleverandør, at dis-

se rejsearrangørers virksomhed ville komme i fare. Fonden kontaktede på dette grundlag de rejsearrangører, 

som skønnedes at være mest påvirket af konkursen, og bad dem redegøre for situationen. Arrangørerne hånd-

terede situationen meget professionelt og skaffede i vidt omfang anden transport til de rejsekunder, som skul-

le have fløjet med Sterling. Der var heldigvis ikke rejsearrangører, som gik konkurs på grund af Sterling 

Airlines A/S’ konkurs, men konkursen har ramt flere rejsearrangører hårdt og forventes at få indflydelse på 

resultatet for 2008.  

 

Fonden måtte i 2008 træde til og udbetale erstatning til rejsekunder i forbindelse med fire rejsearrangørers 

konkurser. 

 

Fondens samlede resultat blev et underskud på t.kr. 16.911, hvorefter fondens egenkapital ultimo 2008 udgør 

t.kr. 31.329 mod t.kr. 48.240 ultimo 2007. 

 

Rejsegarantifondens virksomhed 
Antallet af konkurser, der medførte udbetaling af erstatning til rejsekunder, steg fra tre i 2007 til fire i 2008. 

 

Desværre var omfanget af konkurserne i 2008 væsentligt større end de foregående år. Fondens nettoudgift i 

forbindelse med konkurser steg således fra t.kr. 9.011 i 2007 til t.kr. 16.911 i 2008. I de anførte beløb indgår 

regulering vedrørende konkurser indtruffet i tidligere år, jf. årsrapportens note 3, herunder bl.a. dividende fra 

konkursen i Blue Travel & Tours ApS i 2007, jf. nedenfor. 

 

I forbindelse med årets konkurser fik 864 rejsekunder, der var ude at rejse på konkurstidspunktet, bistand fra 

fonden i forbindelse med deres ophold og hjemrejse, og yderligere 5.718 rejsekunder fik deres forudbetalin-

ger refunderet. Det er klart, at konkurserne i rejsebranchen påfører de berørte rejsekunder ulemper, selv om 
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kunderne er omfattet af fondens dækning og derfor kompenseres økonomisk. Det er imidlertid væsentligt at 

holde sig for øje, at der i forhold til det totale antal pakkerejsekunder er tale om en meget lille del, som berø-

res af konkurser. Fonden skønner, at der gennemføres omkring 1,8 mio. pakkerejser om året. Langt den 

overvejende del af pakkerejsekunderne nyder således godt af at have købt rejser hos en branche, som bl.a. på 

grund af fondens tilsyn med arrangørernes økonomi driver virksomhed på et fornuftigt grundlag.  

 

En oversigt over de enkelte konkurser i 2008 følger i slutningen af denne beretning.  

 

I løbet af 2008 blev 79 nye arrangører registreret i fonden, og fonden foretog herudover 66 genregistreringer, 

dvs. registreringer af arrangører, som tidligere havde været registreret i fonden, men hvis registrering havde 

været midlertidigt slettet. Fonden slettede således i løbet af 2008 i alt 146 gange arrangørers registrering – 

enten midlertidigt eller permanent. I tallet indgår både arrangører, som lukkede virksomheden uden at påføre 

fonden tab, ophørte med salg af pakkerejser eller blev tvangsopløst/erklæret konkurs. Endvidere indgår de 

rejsearrangører, hvor fonden af egen drift måtte slette registreringen. Der kan være forskellige grunde hertil. 

Ofte er der tale om, at begæret materiale eller garantiforhøjelse ikke indsendes rettidigt. Pr. 31. december 

2008 var 10 arrangørers registrering slettet på fondens foranledning. 

 

Der var ved udgangen af 2008 i alt registreret 594 arrangører mod 595 ved udgangen af 2007. 

  

I løbet af 2008 blev 48 arrangører genregistreret i fonden efter at have været slettet af fondens register i en 

kortere eller længere periode. I alt 8 rejsearrangører blev slettet og genregistreret mere end én gang i løbet af 

2008, hvilket fonden finder meget utilfredsstillende.  

 

Pr. 31. december 2008 havde i alt 601 arrangører stillet garantier over for fonden med i alt t.kr. 564.324. I 

beløbet indgår også garantier stillet af ophørte/slettede arrangører, hvor betingelsen for frigivelse af garantien 

endnu ikke er til stede.  

 

Af de registrerede 594 arrangører havde 24 en flycharteromsætning på 50% eller derover af den totale om-

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

 

46 af de registrerede 594 arrangører havde pr. 31. december 2008 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 t.kr. 250.  

 

Tilsyn 
Med lovændringen i 2004 indførtes et målrettet tilsyn med rejsearrangørernes økonomi. Fondens bestyrelse 

fik bemyndigelse til at kræve forhøjet garanti i de tilfælde, hvor bestyrelsen skønner, at virksomheden opret-

tes og/eller drives på et uforsvarligt økonomisk grundlag, således at fonden har en øget risiko for at lide tab. 
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Fonden undersøgte i løbet af 2008 det økonomiske fundament hos alle de rejsearrangører, der anmodede om 

registrering i fonden, hvilket i 47 tilfælde førte til krav om forhøjet garantistillelse som betingelse for regi-

strering. 4 af disse arrangører valgte på dette grundlag at konsolidere sig inden registreringen i et sådant om-

fang, at fonden frafaldt kravet om forhøjet garanti. 19 rejsearrangører opgav at drive virksomhed efter at 

være blevet bekendt med registreringsbetingelserne. Fonden følger generelt de nyregistrerede arrangører tæt, 

og særligt bliver nyregistrerede arrangører med sæsonbestemt omsætning mødt med krav om hyppige indbe-

retninger som betingelse for registrering.  

 

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

grundlag af de nøgletal, arrangørerne indberetter til fonden med den årlige revisorerklæring. I løbet af 2008 

medførte den økonomiske krise, at fonden pålagde mange rejsearrangører krav om indberetning af regn-

skabsoplysninger i løbet af regnskabsåret – fx måneds- eller kvartalsvis. I løbet af 2008 krævede fonden for-

højet garanti af yderligere 48 af de i fonden registrerede arrangører, hvoraf 22 valgte at konsolidere sig, så 

fonden frafaldt kravet. Ved årets udgang stillede 84 af de 594 registrerede arrangører, dvs. ca. 14%, forhøjet 

garanti. 

 

Fonden havde krævet forhøjet garanti af alle de arrangører, der blev erklæret konkurs i løbet af 2008.  

 

Fondens formue 
Der er i loven fastsat regler for, hvornår og hvordan rejsearrangørerne ud over administrationsbidraget skal 

betale ekstra bidrag til konsolidering af fondens formue, såfremt denne gennem tab på konkurser ikke længe-

re svarer til de to største tab, fonden har lidt på konkurser siden 1997.  

 

De store konkurser i efteråret 2008 (Øster Lindet Rejser ApS/Thinggaard Rejser ApS og Diana Jagt- og Fi-

skerejser A/S) påførte fonden så store tab, at fondens bestyrelse i november 2008 måtte konstatere, at mind-

stekravet til fondens kapital måtte skønnes at være nået. Bestyrelsen indstillede til økonomi- og erhvervsmi-

nisteren, at rejsearrangørerne fra 1. januar 2009 på ny skal betale et fast bidrag pr. rejsekunde til brug for 

opbygning af fondens formue. Bidragets størrelse blev fastsat til 20 kr. pr. rejsekunde, som skal betales for 

rejsekunder, der efter 1. januar 2009 har indgået aftale om et rejsearrangement omfattet af fondens dækning. 

Ministeren godkendte opkrævningen, herunder bestyrelsens indstilling om, at opkrævningen fortsætter, indtil 

fondens formue udgør kr. 50 mio.  

 

Som nævnt ovenfor udgjorde fondens egenkapital pr. 31.12.2008 t.kr. 31.329, og mindstekravet til fondens 

kapital inkl. inflationssikring kunne beregnes til t.kr. 32.328.  
 

Administrationsbidrag 
Bidraget på 5 kr. pr. afrejst kunde blev afskaffet i 2004, hvor det blev afløst af et administrationsbidrag til 

dækning af fondens administrationsudgifter, herunder ankenævnets nettoudgifter, men ikke til opbygning af 
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formuen, som anvendes ved konkurser, hvis den konkursramte virksomheds garanti ikke er tilstrækkelig til at 

dække fondens tab, jf. ovenfor.  

 

Administrationsbidraget fastsættes således, at 70% af driftsudgifterne fordeles på rejsearrangørerne i forhold 

til deres årsomsætning af pakkerejser, og 30% fordeles ligeligt mellem alle rejsearrangørerne som et grund-

bidrag. Bidraget reduceres med afkastet af fondens formue efter nærmere fastsatte regler. 

 

Politianmeldelser og fogedforbud m.v. 
Fonden indgav i årets løb politianmeldelse mod syv arrangører, som udbød rejsearrangementer uden at være 

registreret i fonden. Fondens bestyrelse besluttede i november 2008, at fonden fremover vil offentliggøre, når 

der indgives politianmeldelse mod en arrangør. Fonden giver arrangøren varsel om, at fonden vil foretage 

politianmeldelse, hvis arrangøren ikke ophører med den ulovlige virksomhed, samt at det i givet fald vil bli-

ve offentliggjort, at fonden har indgivet politianmeldelse. 

 

Der blev i årets løb nedlagt fogedforbud mod en rejsearrangør, som havde solgt rejsearrangementer omfattet 

af fondens dækning uden at være registreret i fonden, og som på trods af fondens politianmeldelse ikke lod 

sig registrere i fonden eller aflyste rejserne og tilbagebetalte kunderne de indbetalte beløb.  

 

Retssager 
Calypso Verdensrejser A/S under konkurs  

Som beskrevet i fondens årsberetning for 1999 og de følgende år, anlagde konkursboet efter Calypso Ver-

densrejser A/S retssag mod selskabets ledelse med påstand om erstatningsansvar for det tab, kreditorerne – 

herunder navnlig fonden – led i forbindelse med konkursen. Højesteret afsagde den 22. november 2006 dom 

i sagen og gav boet medhold.  

 

Boet har siden dommens afsigelse søgt at inddrive tilgodehavendet. Der er indgået forlig med en af de døm-

te, og der pågår fortsat inddrivelse af restbeløbet bl.a. i Spanien.  

 

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

omkostningerne 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 pas-

sivt vil acceptere, 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 m.v. 

 

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. Siden har der verseret retssag vedrørende tilbagesøgningen af 

det for meget betalte beløb på USD 140.000. I 2007 vandt ambassaden sagen, og der verserer fortsat foged-
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sag vedrørende inddrivelse af beløbet. Fonden indestod overfor ambassaden for betaling af det for meget 

betalte beløb samt omkostninger m.v. Såfremt det lykkes at inddrive beløbet via fogedsagen, vil beløbet til-

falde fonden.  

 

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

for Erhvervsankenævnet. To af de afgørelser, som fonden i 2007 traf vedrørende ekstraordinært forhøjet 

garanti, blev efterfølgende indbragt for Erhvervsankenævnet. Erhvervsankenævnet afsagde i april 2008 ken-

delse i sagerne og gav fonden medhold i, at fonden efter en konkret analyse af arrangørernes økonomiske 

forhold måtte antage, at der var en særlig risiko for, at fonden ville lide tab. Fondens krav om forhøjet garanti 

var således berettiget.  

 

En af de afgørelser, som fonden i 2008 traf vedrørende ekstraordinært forhøjet garanti, blev efterfølgende 

indbragt for Erhvervsankenævnet. Erhvervsankenævnet gav i en delafgørelse fonden medhold i, at indbrin-

gelsen af sagen for nævnet ikke havde opsættende virkning, dvs. at arrangøren ikke kunne undgå at forhøje 

garantien, mens sagen verserer. Der er endnu ikke afsagt kendelse i sagen. 

 

Rejse-Ankenævnet/Pakkerejse-Ankenævnet 
Rejsegarantifonden har fra 1. oktober 2004 sekretariatsbetjent og finansieret driften af Rejse-Ankenævnet, 

der behandler klagesager fra rejsekunder.  

 

I 2007 opsagde en af ankenævnets stiftere (Danmarks Rejsebureau Forening) aftalen om Rejse-Ankenævnet 

til udløb 31. marts 2008. Formålet med opsigelsen var bl.a. få udbydere af flybilletter alene (”flight only”) til 

at bidrage til driften af ankenævnet. Det lykkedes ikke, og ankenævnets vedtægter blev på dette grundlag 

ændret, så sager om flight only efter 1. april 2008 ikke længere kunne indbringes for nævnet. Nævnet ændre-

de i denne anledning navn til Pakkerejse-Ankenævnet.  

 

Ved årets begyndelse forelå der 320 endnu ikke afgjorte sager. 

 

Ankenævnet registrerede 358 klager i 2008 mod 433 i 2007, et fald på ca. 17%. Fra 2006 til 2007 var der et 

fald på ca. 18%. 

 

Der blev i alt afsagt 293 kendelser, og 122 sager blev forligt eller trukket tilbage. Der blev således afsluttet i 

alt 415 sager i 2008 mod 401 i 2007, en stigning på ca. 4%.  Fra 2006 til 2007 var der et fald på ca. 21%.  

 

Ved årets udgang forelå der i alt 263 endnu ikke afgjorte sager.  
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Den gennemsnitlige ekspeditionstid for klagesagerne var i 2008 ca. 12 måneder. Det er ankenævnets mål-

sætning at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til ikke over 6 måneder, således som det er fast-

sat i ankenævnets vedtægter. 

 

Rejse-Ankenævnet var godkendt af økonomi- og erhvervsministeren i henhold til § 5 i lov om forbrugerkla-

ger og skulle 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. Ved lovændringen i 

2004, hvor fonden overtog finansieringen af nævnet, blev det bestemt, at fonden skulle oppebære disse ind-

tægter samt indtægterne fra forbrugernes indbetaling af klagegebyrer i forbindelse med indgivelse af en kla-

ge til nævnet. Fonden skulle således alene dække ankenævnets nettodriftsudgifter.  

 

De sagsomkostningsbeløb, som var blevet fastsat før fonden overtog finansieringen af ankenævnet, dækkede 

ikke fuldt ud omkostningerne ved sagsbehandlingen. Fonden forsøgte derfor fra 2005 at fremskynde proces-

sen med at få beløbene reguleret. I marts 2008 fremsatte økonomi- og erhvervsministeren forslag til ændring 

af rejsegarantifondsloven. Formålet med lovændringen var at sidestille Rejse-Ankenævnet med andre priva-

te, godkendte ankenævn, herunder specielt at en større del af udgifterne til sekretariatsbetjening kunne dæk-

kes kollektivt af rejsebranchen. Lovændringen blev vedtaget den 17. juni 2008 med ikrafttrædelse 1. august 

2008.  

 

I november 2007 blev fonden opmærksom på, at Skatterådet i et bindende svar havde statueret, at Ankenæv-

net for Energiområdet er momspligtigt. Rejse-Ankenævnet/Pakkerejse-Ankenævnet har hidtil ikke været 

momsregistreret, men fonden ønskede på baggrund af Skatterådets tilkendegivelse at få afklaret, hvorvidt 

denne afgørelse kunne få betydning for ankenævnets momsstatus. Fonden har ved henvendelse til Skat i 

august 2008 begrundet, hvorfor ankenævnet efter fondens opfattelse ikke er momspligtigt. Det er ved årsrap-

portens underskrivelse endnu ikke afklaret, hvorvidt ankenævnet skal være momsregistreret.  

 

Ankenævnet afgiver en årsberetning om sit arbejde. Beretningen for 2008 blev offentliggjort i april måned 

2009. 

 

Organisationsændringer i fonden 
Direktør Henrik Sørensen fratrådte med udgangen af december 2008 for at gå på pension efter 30 års virke i 

fonden, heraf de sidste 17 år som øverste daglige chef. 

 

Med virkning fra 1. januar 2009 udnævnte bestyrelsen vicedirektør, advokat Birgitte Fjeldhoff til direktør for 

fonden og cand.merc.fir. Christian Springborg til leder af fondens tilsyns- og økonomiafdeling. Pr. 1. marts 

2009 blev cand.jur. Laila Havndrup Aackmann udnævnt til leder af fondens sekretariat. 
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Oversigt over de i 2008 indtrufne konkurser 
Fondens samlede nettoudgift til erstatninger vedrørende de i 2008 indtrufne konkurser udgør t.kr. 20.959. 

Fonden havde t.kr. 2.053 i bruttoudgifter til indkvartering, hjemtransport mv. I alt har ca. 6.582 rejsekunder i 

2008 nydt godt af at have været omfattet af fondens dækning. 

 

Fondens nettoudgift fordeler sig som følger: 

 
1. Aktiv Rejser A/S – konkurs den 9. april 2008 

Fondens nettoudgift udgjorde t.kr. 1.546 efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr. 500. 

 

57 rejsekunder befandt sig på Mallorca på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse. Den samlede udgift til 

indkvartering, hjemtransport m.v. udgjorde t.kr. 176.  

 

Selskabet arrangerede primært cykelferier på destinationer i det sydlige Europa. 

 

490 rejsekunder fik erstatning af fonden.  

 

Selskabet blev registreret i fonden i december 2003. Fonden havde i september 2006 fremsat krav om forhø-

jet garanti, fordi selskabets likviditetsgrad var meget lav. Selskabet valgte imidlertid at konsolidere sig med 

et ansvarligt lån på t.kr. 400, hvorefter selskabets likviditetsgrad var tilfredsstillende. Selskabets årsrapport 

for 2006 viste et overskud på t.kr. 120 og en egenkapital på t.kr. 924, inkl. det ansvarlige lån på t.kr. 400. 

Den 8. april 2008 meddelte selskabets direktør og ejer Elisabeth Bastholm imidlertid fonden, at selskabet 

ikke havde mulighed for at hjemtransportere de kunder, der var ude at rejse, eller at gennemføre kommende 

rejser. Hun oplyste, at årsagen til de økonomiske problemer var, at en af selskabets ansatte havde fejldispo-

neret et meget stort antal flysæder og hotelværelser.  

 

Kurator undersøger, om der er foregået omstødelige og/eller strafbare forhold. Undersøgelserne er endnu 

ikke afsluttet.  

 

2. Øster Lindet Rejser ApS og Thinggaard Rejser ApS – konkurs den 15. september 2008 

Fondens nettoudgift udgjorde t.kr. 11.060 efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr. 3.000.  

 

778 rejsekunder befandt sig på 14 forskellige destinationer i Europa og Tyrkiet på tidspunktet for konkursde-

kretets afsigelse. Den samlede udgift til indkvartering, hjemtransport m.v. udgjorde t.kr. 1.827.  

 

4.566 rejsekunder fik erstatning af fonden.  

 

Øster Lindet Rejser ApS havde været registreret siden fonden blev etableret i 1979, og Thinggaard Rejser 

ApS havde været registreret siden 1983. Aktiviteten i Thinggaard Rejser ApS blev i 2002 solgt til ejerkred-
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sen bag Øster Lindet Rejser ApS, som lagde aktiviteten i et nyt selskab. Det nye Thinggaard Rejser ApS blev 

registreret i december 2002. Øster Lindet Rejser ApS’ årsrapport for 2005/06 viste et underskud på 3 mio. 

kr., efter at selskabet igennem mange år havde haft overskud. På denne baggrund ønskede fonden at følge 

selskabets økonomi for at konstatere, om der var tale om forbigående vanskeligheder eller vedvarende pro-

blemer.  

 

I september 2007 meddelte fonden selskabet, at fonden fandt selskabets økonomiske situation så utilfredsstil-

lende, at selskabet måtte konsolidere sig, hvis selskabet ville undgå at blive mødt med krav om ekstraordi-

nært forhøjet garanti. Herefter blev selskabet i september 2007 konsolideret med ca. t.kr. 10.000 og i januar 

2008 med ca. t.kr. 15.000. Pr. 1. juli 2008 blev al drift fra Thinggaard Rejser ApS lagt over i Øster Lindet 

Rejser ApS. Den økonomiske udvikling var imidlertid fortsat dårlig, og i september 2008 krævede fonden, at 

selskabet skulle stille forhøjet garanti, med mindre selskabet omgående blev tilført kapital. Den 12. septem-

ber 2008 meddelte selskabet fonden, at det ikke var muligt at opnå yderligere tilførsel af kapital, og at sel-

skabet ikke havde mulighed for at stille forhøjet garanti, hvorfor selskabet indgav egen konkursbegæring. 

Herefter blev der afsagt konkursdekret den 15. september 2008.  

 

Som anført ovenfor blev driften fra Thinggaard Rejser ApS pr. 1. juli 2008 lagt over i Øster Lindet Rejser 

ApS, hvorfor fonden har behandlet de to konkurser under ét. 

  

Kurator undersøger, om der er foregået omstødelige dispositioner, omstændighederne i forbindelse med 

sammenlægningen af de to selskaber, samt omstændighederne der førte til konkursen. Undersøgelserne er 

endnu ikke afsluttet. 

 

3. Gislinge Turistfart ApS – konkurs den 29. oktober 2008 

Fonden havde ingen nettoudgift på sagen, idet erstatningsudbetalingerne kunne dækkes af den stillede garan-

ti på t.kr. 500.  

 

Selskabet arrangerede busrejser i Europa.  

 

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

port.  

 

145 rejsekunder fik erstatning af fonden.  

 

Selskabet havde været registreret i fonden siden september 1997. 

 

4. Diana Jagt- og Fiskerejser A/S – konkurs den 30. oktober 2008 

Fondens nettoudgift udgjorde t.kr. 8.353 efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr. 1.850.  
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29 rejsekunder befandt sig på 7 forskellige destinationer verden rundt på tidspunktet for konkursdekretets 

afsigelse. Den samlede udgift til indkvartering, hjemtransport m.v. udgjorde t.kr. 50.  

 

517 rejsekunder fik erstatning af fonden. 

 

Diana Jagt- og Fiskerejser A/S havde ligesom Øster Lindet Rejser ApS været registreret siden fondens etab-

lering. Selskabet blev i 2006 købt af det svenske Diana Travel Group AB, som rationaliserede driften og 

realiserede et overskud, efter at selskabet i en årrække at have været underskudsgivende. Den nye ejer ind-

skød 1,9 mio. kr. i kapital for at styrke likviditeten og lod selskabet opkøbe aktiviteten i flere danske jagtrej-

sebureauer. Diana Travel Group AB var i december 2007 blevet introduceret på First North-børsen, og blev 

tilført i omegnen t.kr. 10.000.  

 

Diana Jagt- og Fiskerejser A/S’ udkast til årsrapport for 2007 viste et markant underskud i størrelsesordenen 

4 mio. kr., og fonden krævede på dette grundlag kapitalindskud på kr. 5 mio., hvis selskabet ville undgå, at 

fonden stillede krav om forhøjet garanti. Den løbende regnskabsopfølgning, som fonden modtog i løbet af 

2008 viste imidlertid, at økonomien fortsat udviklede sig negativt, og i september 2008 måtte selskabets ejere 

tilføre selskabet kapital med 1,1 mio. kr. for at finansiere driften på kort sigt. Primo oktober 2008 meddelte 

selskabet fonden, at selskabet var i akut likviditetskrise, men at der var kontakt til flere potentielle købere 

med henblik på et salg af selskabet. I løbet af oktober 2008 aflyste selskabet et stort antal rejser, hvilket fon-

den betragtede som et alvorligt faresignal, der øgede fondens risiko ved selskabets drift. Den 17. oktober 

2008 blev der afholdt bestyrelsesmøde i selskabet, hvilket resulterede i direktør og bestyrelsesformand Mads 

V. Jørgensens samt to bestyrelsesmedlemmers afgang. Selskabet var herefter uden ledelse, hvilket fonden i 

betragtning af de øvrige problemer, jf. ovenfor, fandt fuldstændig uholdbart. Fonden frygtede, at selskabet 

anvendte forudbetalinger fra nye rejsekunder til at betale gammel gæld. Fonden tog derfor det usædvanlige 

skridt at indgive konkursbegæring, uden at dette skete på baggrund af en henvendelse fra selskabet, for på 

denne måde at lægge mest muligt pres på selskabet med henblik på at finde en løsning, som kunne afværge 

konkursen. De tilbageværende to medlemmer af bestyrelsen kontaktede fonden og oplyste, at de arbejdede 

på en redningsplan, men da der efter en uge ikke var fremkommet noget konkret herom, blev konkursdekret 

afsagt den 30. oktober 2008.  

 

En del rejsekunder anmeldte krav vedrørende såkaldte forsikringsbeviser. Der var tale om kunder, som (ofte 

længe) før konkursen havde afbestilt deres rejse på grund af sygdom. Eftersom de via Diana Jagt- og Fiske-

rejser A/S havde tegnet en afbestillingsforsikring hos Gouda Rejseforsikring, var de berettiget til at få hele 

det indbetalte beløb refunderet. Diana Jagt- og Fiskerejser A/S havde imidlertid indgået en aftale med Gouda 

Rejseforsikring A/S om, at de pågældende beløb blev udbetalt til Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, som ud-

stedte et ”forsikringsbevis” (tilgodebevis) til kunden til brug for en anden rejse på et senere tidspunkt. Efter-

som fonden ikke dækker beløb betalt for forsikring, dækker fonden heller ikke disse ”forsikringsbeviser”, 

hvorfor fonden har afvist de pågældende krav. 
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En del rejsekunder havde købt rejser hos Diana Jagt- og Fiskerejser A/S’ kontor i Tyskland, Weyer-

Jagdreisen. Ifølge lovens § 21 dækker fonden ikke rejsearrangementer, der er markedsført og solgt i udlan-

det, med mindre rejsen udgår fra Danmark, og fonden har på dette grundlag afvist de anmeldte krav og hen-

vist kunderne til at søge dækning efter de tyske regler. 

 

En del rejsekunder havde primo 2008 købt jagtrejser hos virksomheden Dream Hunting v/Torkild Lund, som 

var registreret i fonden. Torkild Lund solgte pr. 1. maj 2008 rejsebureauaktiviteten til Diana Jagt- og Fiske-

rejser A/S. Det blev bl.a. aftalt, at Diana Jagt- og Fiskerejser A/S skulle gennemføre rejserne for de kunder, 

der ikke var afrejst pr. 1. maj 2008. En del af disse kunder var på tidspunktet for Diana Jagt- og Fiskerejser 

A/S’ konkurs endnu ikke kommet ud at rejse og anmeldte derfor krav mod fonden. Fonden kunne imidlertid 

ved en nærmere gennemgang af sagerne konstatere, at hverken Torkild Lund eller Diana Jagt- og Fiskerejser 

A/S i forbindelse med overdragelsen havde sikret sig kundernes udtrykkelige accept af skift af aftalepartner. 

Det er fondens opfattelse, at overdragelsen derfor rent juridisk ikke omfattede disse kunder, der således sta-

dig har Torkild Lund som aftalepartner. Fonden finder derfor, at der ikke er hjemmel til at udbetale erstat-

ning til kunderne i Diana Jagt- og Fiskerejser A/S’ konkurs, hvorfor fonden har måttet afvise kravene og 

henvise kunderne til at rette henvendelse til Torkild Lund. 

 

Kurator undersøger, om der er grundlag for at rejse ansvarssag mod ledelsen af Diana Jagt- og Fiskerejser 

A/S for hele eller dele af det tab, kreditorerne er blevet påført ved konkursen, ligesom det undersøges, om 

der er foregået strafbare og/eller omstødelige forhold.  

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 
I tiden efter regnskabsårets afslutning og til beretningens afgivelse er der indtruffet flg. begivenheder, som 

vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten: 

 

Air Scandinavia A/S under konkurs 

Den 24. februar 2009 blev Air Scandinavia A/S erklæret konkurs, og fonden måtte betale for indkvartering af 

strandede rejsekunder og udbetale erstatning til de pakkerejsekunder, som på grund af konkursen ikke kom 

ud at rejse. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at fondens nettoudgift vil udgøre ca. t.kr. 1.000 efter fra-

drag af den stillede garanti stor t.kr. 750. 

 

Blue Travel & Tours ApS under konkurs 

Som omtalt i årsrapporten for 2007, påførte konkursen i Blue Travel & Tours ApS fonden et tab på t.kr. 

8.780. Selskabet havde kun eksisteret i ganske kort tid, da fonden indgav politianmeldelse i sagen, fordi fon-

den formodede, at selskabet ikke havde til hensigt at gennemføre nogen rejser, men at selskabets konti der-

imod ville blive tømt, og selskabet herefter ville unddrage sig al kontakt. Dette viste sig desværre at være 

korrekt, men det lykkedes politiet at beslaglægge selskabets konti, og der tilgik på denne måde boet t.kr. 

5.216. I december 2007 lykkedes det efter lang tids eftersøgning politiet at anholde og fængsle Mohammed 

Sow, som den 13. februar 2008 blev idømt 3½ års fængsel for bedrageri. Mohammed Sow ankede dommen, 
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men landsretten stadfæstede den 22. april 2008 byrettens dom. Kurator har i april 2009 oplyst, at der med 

sikkerhed vil tilgå fonden t.kr. 3.750 i dividende, hvorfor dette beløb er indtægtsført i årsrapporten for 2008. 

Dividenden bliver t.kr. 694 større, hvis boet ikke er skattepligtigt, men dette var ved årsrapportens aflæggelse 

endnu ikke afgjort. 

 

Lovændring 

I februar 2009 fremsendte Forbrugerstyrelsen forslag til lov om ændring af rejsegarantifondsloven i høring. 

Lovforslaget indebar en udvidelse af fondens dækningsområde til også at omfatte flybilletter alene til privat 

brug og billeje i udlandet alene til privat brug, og det var tanken, at fonden skulle opbygge to separate for-

muer, som skulle dække hhv. pakkerejser og transport alene. Efter høringsrunden blev der den 31. marts 

2009 fremsat et væsentligt ændret lovforslag, som gør det obligatorisk at tilbyde kunder, der ønsker at købe 

hhv. flybilletter alene eller billeje i udlandet alene, en konkursdækning i fonden. Der skal ifølge forslaget kun 

opbygges én formue til dækning af alle krav omfattet af fondens dækning.  

 



Rejsegarantifonden  

   

   

  16
 

Økonomisk oversigt 

 
Nedenstående skematiske oversigt viser fondens bruttoerstatningsudbetalinger og modtagne bidrag samt 

garantier mv. for 2004-2008: 

2008 2007 2006 2005 2004
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Udbetalte erstatninger (16.351) (11.067) (6.777) (10.969) (979)
Dækket via garantistillelser 5.579 852 4.111 3.191 313
Dækket via hensættelser 26 1.165 578 1.165 177
Dækket via refusioner 0 0 418 119 36
Hensat til erstatninger mv. netto (10.229) (26) (1.165) (375) (1.208)
Udgift til erstatninger (20.975) (9.076) (2.835) (6.869) (1.661)
Modtaget dividende mv. 4.064 65 38 120 177
Erstatninger dækket af fonden (16.911) (9.011) (2.797) (6.749) (1.484)
Bidrag mv. fra rejsearrangører 6.942 5.614 7.738 7.827 8.146
Administration (9.584) (9.302) (8.981) (8.494) (6.311)
Diverse indtægter 886 2.508 322 278 155
Finansielle indtægter, netto 1.755 1.180 921 2.216 2.115
Årets resultat(negativt) (16.911) (9.011) (2.797) (4.922) 2.621

Egenkapital ultimo 31.329 48.240 57.251 60.048 64.970

Grundkapital 32.328 31.174 30.593 29.993 29.405

Inflationssikring 3,7% 1,9% 2,0% 2,0% 0,0%

Garantiandel i % af
udgift vedrørende årets konkurser 21,0% 8,5% 65,4% 31,1% 17,0%

Antal registrerede rejsearrangører 594 599 603 611 572

Antal konkurser/lukninger/
betalingsstandsninger 4 3 5 6 4
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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 

institution.  Årsrapporten er aflagt efter samme principper som sidste år.  

 

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 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksiste-

rede på balancedagen. 

 

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

beløb, 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 

formue 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.  

 

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.  
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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 kursafkast 

samt handelsomkostninger mv. vedrørende værdipapirer. Realiserede og urealiserede kursafkast indregnes i 

resultatopgørelsen efter FIFO-princippet. Urealiserede kursafkast indeholder tilbageførsel af tidligere års 

kursreguleringer for værdipapirer, der er solgt eller udtrukket i året.    
 

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 maximalt 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. FIFO-Princippet anvendes ved indregning af realiserede og urealiserede 

kursgevinster og –tab på værdipapirbeholdningen. 

 

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.  

 

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. Forpligtelser-

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

 

Anden gæld 

Anden gæld består primært af gæld til rejsearrangørerne og ferieløn. Gælden måles til amortiseret kostpris, 

hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2008 

2008 2007
Note kr. kr.

Administrationsbidrag m.v. 1 6.942.359 5.614 
Div. indtægter 2 885.925 2.508 
Erstatninger, netto 3 (16.911.206) (9.011)

(9.082.922) (889)

Personaleomkostninger 4 (7.020.940) (6.654)
Andre eksterne omkostninger (2.249.520) (2.405)
Afskrivninger 7 (207.891) (217)
Tab på debitorer (105.414) (26)

Resultat før finansielle poster (18.666.687) (10.191)

Finansielle indtægter 5 2.075.642 2.255 
Finansielle omkostninger 6 (320.161) (1.075)

Resultat af finansielle poster 1.755.481 1.180 

Årets resultat (16.911.206) (9.011)

Resultatdisponering

Overført til reservefond (16.911.206) (9.011)
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Balance pr. 31.12.2008 

2008 2007
Note kr. kr.

Driftsmidler og inventar 7 290.222 113 
Indretning af lejede lokaler 7 0 118 

Materielle anlægsaktiver i alt 290.222 231 

Værdipapirer 8 28.304.911 41.764 
Deposita 255.750 180 

Finansielle anlægsaktiver 28.560.661 41.944 

Anlægsaktiver 28.850.883 42.175 

Periodiserede renter 729.079 1.138 
Tilgodehavender i boer 4.057.560 0 
Andre tilgodehavender 191.430 58 
Tilgodehavende vedr. lønsumsafgift 0 2.279 
Periodeafgrænsningsposter 104.039 87 

Tilgodehavender i alt 5.082.108 3.562 

Likvide beholdninger 10.279.713 6.473 

Omsætningsaktiver 15.361.821 10.035 

Aktiver 44.212.704 52.210 
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Balance pr. 31.12.2008 
 

2008 2007
Note kr. kr.

Egenkapital 9 31.328.892 48.240 

Egenkapital 31.328.892 48.240 

Hensat til erstatninger 10.228.606 26 

Hensatte forpligtelser 10.228.606 26 

Leverandørgæld 80.310 35 
Gæld til rejsearrangørerne 1.647.494 2.932 
Anden gæld 927.402 977 

Kortfristede gældsforpligtelser 2.655.206 3.944 

Gældsforpligtelser 2.655.206 3.944 

Passiver 44.212.704 52.210 
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Noter 

2008 2007
kr. kr.

1. Administrationsbidrag
Administrationsbidrag opkrævet a conto 8.589.853 8.547 
Administrationsbidrag efterregulering (1.647.494) (2.933)

Årets bidrag 6.942.359 5.614 

2. Diverse indtægter
Gebyrindtægter ankenævnene 239.550 216 
Diverse indtægter 8.500 13 
Refusion - flytning 500.000 0 
Refusion af lønsumsafgift 137.875 2.279 

885.925 2.508 

3. Erstatninger m.v.
Udbetalte erstatninger vedrørende årets konkurser mv. 16.308.808 9.981 

Heraf dækket via:
Garantistillelser (5.578.858) (852)

Årets erstatningsudbetalinger, netto 10.729.950 9.129 
Hensat til erstatninger vedrørende årets konkurser mv. 10.228.606 26 

Udgift til erstatninger vedrørende årets konkurser 20.958.556 9.155 
Regulering vedrørende tidligere års konkurser 16.200 (78)

Årets udgifter til erstatninger 20.974.756 9.077 

Modtaget dividende (4.063.550) (66)

Årets erstatninger i alt, netto 16.911.206 9.011 
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Noter 
 

2008 2007
kr. kr.

4. Personaleomkostninger
Honorar til bestyrelse i Rejsegarantifonden 346.657 325 
Honorar til ankenævnene 558.136 501 
Løn og gager 5.428.775 4.730 
Pensioner og andre sociale omkostninger 554.766 483 
Lønsumsafgift 0 490 
Ansvarsforsikringer mv. 100.949 94 
Andre personaleomkostninger 153.539 104 
Dagpengerefusion, barsel (121.882) (74)

7.020.940 6.653 

Heraf samlet verderlag til:
Direktion og bestyrelse 1.113.714 1.065 

Fonden har i 2008 i gennemsnit beskæftiget
8 fuldtidsmedarbejdere og 2 deltidsmedarbej-
dere (2007: 7 fuldtidsmedarbejdere og 2 del-
tidsmedarbejdere).

2008 2007
kr. kr.

5. Finansielle indtægter
Renter af fondsbeholdning 1.744.027 2.047 
Renter af bankindestående m.v. 324.243 194 
Morarenter fra rejsearrangører 7.372 14 

2.075.642 2.255 

6. Finansielle omkostninger
Forvaltningsgebyr 60.083 60 
Kurtage ved fondshandel 38.457 14 
Provision og gebyrer 18.884 11 
Realiseret kurstab, netto 555.984 878 
Urealiseret kurstab, netto (353.247) 112 

320.161 1.075 

 
 
 
 
 
 



Rejsegarantifonden  

   

   

  24
 

Noter 
Indretning

Driftsmidler lejede
og inventar lokaler

kr. kr.

7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2008 318.463 990.274 
Tilgang 267.300 0 
Afgang (184.531) 0 

Kostpris 31.12.2008 401.232 990.274 

Afskrivninger 01.01.2008 (205.696) (872.228)
Årets afskrivninger (89.845) (118.046)
Tilbageførsel ved afgang 184.531 0 

Afskrivninger 31.12.2008 (111.010) (990.274)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 290.222 0 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2007 112.770 118.046 

2008 2007
kr. kr.

8. Finansielle anlægsaktiver
Regnskabsmæssige værdi pr. 01.01. 41.764.700 49.281 
Nettoinvesteringer (13.257.052) (6.527)
Kursregulering (202.737) (990)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 28.304.911 41.764 

9. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2008 48.240.098 57.251 
Årets resultat, jf. resultatdisponering (16.911.206) (9.011)

Egenkapital 31.12.2008 31.328.892 48.240 
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Noter 
 
 
10. Garantistillelser
Ingen

11. Huslejeforpligtelse
Huslejeforpligtelse vedrørende Røjelskær 11, 3. sal udgør 992 t.kr. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side
indtil 31. marts 2010.

12. Andre eventualforpligtelser
Rejsegarantifonden har givet tilsagn om indeståelse for omkostninger i forbindelsen med undersøgelser og
retssager i konkursboer for op til i alt 1.690 t.kr. 

 
 
 


