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LEDELSENS BERETNING 

GARANTIFONDENS DÆKNINGSOMRÅDE 

Garantifondens formål er at yde indskydere og investorer i 
pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselska
ber og visse investeringsforvaltningsselskaber dækning for 
tab, der måtte opstå i tilfælde af et instituts betalings
standsning eller konkurs. Alle danske pengeinstitutter, 
realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og visse 
investeringsforvaltningsselskaber er omfattet af garanti
ordningen. Frem til den 1. oktober 2010 har Garantifonden 
ydet dækning for navnenoterede indskud op til en grænse 
på 50.000 EUR. Garantifondens formål er i 2010 udvidet 
med vedtagelse af Exitpakken, hvorved en ny afdeling 
under Garantifonden er etableret nemlig afviklingsafdelin
gen. Denne har til formål at dække Finansiel Stabilitets 
eventuelle tab ved overtagelse af et pengeinstitut via 
Exitpakken. 

Med Folketingets vedtagelse den 10. oktober 2008 af lov 
om finansiel stabilitet (Bankpakken) blev der skabt en 
ordning, hvor simple kreditorer i de omfattede pengeinsti
tutter var garanteret ubegrænset af den danske stat. 
Bankpakken ophørte den 1. oktober 2010. 

Efter udløbet af Bankpakken og bortfaldet af den generelle 
garantiordning er udgangspunktet som før introduktionen 
af Bankpakken, dvs. at det er Garantifonden, som yder 
dækning til indskydere og investorers for deres tab, hvis et 
pengeinstitut bliver nødlidende. 

Samtidig med udløbet af Bankpakken den 1. oktober 2010 
blev Garantifondens dækningsgrænse for navnenoterede 
indskud og kontante midler forhøjet fra 50.000 EUR til 
100.000 EUR (svarende til ca. 750.000 kr.). Forhøjelsen 
følger af en ændring af EU-direktivet om indskydergaran

tiordninger og er derfor pr. 1. januar 2011 ens i de 
medlemslande, der har implementeret denne ændring. 

Garantifonden dækker således fremadrettet almindelige 
navnenoterede indskud og kontante midler med indtil et 
beløb svarende til 100.000 EUR pr. indskyder pr. institut. 
Dækningen opgøres efter fradrag af eventuelle lån og 
andre forpligtelser over for samme institut. Visse kontoty-

per dækkes dog fuldt ud, eksempelvis kontante indskud på 
ratepension og kapitalpension. 

Værdipapirer 
Tab som følge af, at værdipapirer, der ligger i depot i et 
institut omfattet af indskydergarantiordningen, ikke kan 
tilbageleveres til investorerne i forbindelse med instituttets 
betalingsstandsning eller konkurs, dækkes indtil et beløb 
svarende til 20.000 EUR pr. investor pr. institut. 
Dækningen opgøres efter fradrag af eventuelle lån og 
andre forpligtelser over for samme institut. 

Yderligere information om Garantifondens dækning 
fremgår af Garantifondens hjemmeside www.gii.dk 

Filialer 
Danske filialer af banker med hjemland i andre medlems
lande er som udgangspunkt dækket af den indskyderga
rantiordning, der er i hjemlandet. Som supplement til 
hjemlandets garantiordning kan en dansk filial tilslutte sig 
en eventuel supplerende dækning efter den danske 
garantiordning. 

Filialer i Danmark af Svenska Handelsbanken AB, 
Swedbank AB og EFG Bank AB har tilsluttet sig 
Garantifondens dækning som supplement til den dækning, 
der ydes af den svenske garantiordning. Som konsekvens 
af filialernes tilslutning til den danske garantiordning har 
Garantifonden indgået aftaler med den svenske garanti
ordning om samarbejde mellem garantiordningerne i 

tilfælde af, at et svensk institut med filial i Danmark måtte 
blive nødlidende. 

DEN GENERELLE STATSGARANTI 

(BANKPAKKEN) 

Frem til udløbet af Bankpakken var alle simple kreditorer i 
de pengeinstitutter og filialer, der har indgået aftale med 
Det Private Beredskab, sikret ubegrænset dækning fra den 
danske stat for deres usikrede tilgodehavende, hvis 
pengeinstituttet blev nødlidende senest den 30. september 
2010. Det var i den forbindelse Finansiel Stabilitet, der på 
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vegne af den Danske Stat, som garanterede indskydere og 
andre simple kreditorers krav i de pågældende pengeinsti
tutter. Efter udløbet af Bankpakken er det Garantifonden, 
der yder dækning for tab i tilfælde af, at et pengeinstitut 

bliver nødlidende. 

HÅNDTERING AF NØDLIDENDE PENGEINSTITUT

TER EFTER 1. OKTOBER 2010 (ExlTPAKKEN) 

Den finansielle krise har vist, at det er gavnligt for 
samfundet at have et alternativ til, at nødlidende institut
ter går i betalingsstandsning eller kommer under konkurs
behandling. Hensynet til den finansielle stabilitet og tilliden 
til det finansielle system taler for en kontrolleret afvikling 
af nødlidende pengeinstitutter. 

På denne baggrund vedtog Folketinget den 1. juni 2010 en 
lov, der fastsætter en model for håndtering af nødlidende 
pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgaranti 
den 30. september 2010 (Exitpakken). Med denne lov er 
der etableret en ny ordning for afvikling af nødlidende 
pengeinstitutter, hvor staten ikke påtager sig en økono

misk risiko. 

Ordningen indebærer, at danske pengeinstitutter, der efter 
den 30. september 2010 bliver nødlidende og får en frist 
af Finanstilsynet til at opfylde solvenskravene i den 
finansielle lovgivning, kan vælge at lade sig overdrage til 
Finansiel Stabilitet med henblik på en kontrolleret 
afvikling. 

Hvor der under Bankpakken var en pligt for det nødlidende 
institut til at lade sig overdrage til Finansiel Stabilitet kan 
det nødlidende institut under Exitpakken vælge at lade sig 

overdrage til Finansiel Stabilitet. Det er således op til det 
enkelte nødlidende pengeinstitut, om det vil lade sig 
afvikle under den nye afviklingsordning eller via de 
almindelige regler om ophør af finansiel virksomhed i den 
finansielle lovgivning. 

Med afviklingsordningen sikres det, at almindelige 
indskydere ikke vil opleve, at deres indskud bliver utilgæn
geligt i en periode. Et nødlidende pengeinstitut, der er 

overdraget til Finansiel Stabilitet, vil således kunne åbne 
som normalt den førstkommende åbningsdag, og indsky
derne vil ikke skulle finde en ny bankforbindelse, have nye 
lån, nye betalingskort m.v. 

Afviklingsordningen er ikke en videreførelse af den 
generelle statsgaranti. Indskydere, som ikke dækkes af 

Garantifonden, vil fremover kunne lide tab, hvad enten det 
nødlidende institut vælger at lade sig afvikle via afvik
lingsordningen eller via de almindelige regler om ophør. 

Grundlaget for den nye ordning hviler på Garantifondens 
eksisterende garanti over for indskydere og investorer, 

som fremadrettet skal kombineres med en tabskaution 
over for Finansiel Stabilitet for et eventuelt tab i Finansiel 
Stabilitet i forbindelse med afviklingen af det nødlidende 
institut. Tabskautionen stilles af Garantifondens 
Afviklingsafdeling, der er en nyoprettet afdeling i 
Garantifonden. Afviklingsafdelingens formue skal udgøre 
mindst 3,2 mia.kr., som danske pengeinstitutter indestår 
for. Afviklings-afdelingen er adskilt fra Garantifondens 
øvrige tre afdelinger. 

GARANTIFONDENS VIRKSOMHED I 2010 

Garantifondens administration 
Administrationen af Garantifonden overgik pr. 1. april 

2010 til Finansiel Stabilitet. Administrationen af 
Garantifonden blev tidligere varetaget af Danmarks 
Nationalbank. Fonden betaler et årligt administrationsho

norar til Finansiel Stabilitet. 

Finansiel Stabilitets overtagelse af administration af 
Garantifonden hænger naturligt sammen med Finansiel 

Stabilitets rolle i Exitpakken. Der er ikke med overdragel
sen sket ændringer i Fondens uafhængighed eller beslut
ningskompetence i øvrigt. 

Capinordic Bank A/S 
Capinordic Bank A/S blev nødlidende på et tidspunkt. 
hvor den generelle statsgaranti var gældende. Indskydere 
og andre simple kreditorer i den danske del af banken fik 
således dækket deres tilgodehavende i Capinordic Bank 
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fuldt ud via den generelle statsgaranti. Den omfattede 
imidlertid ikke de danske pengeinstitutters filialer i andre 

lande. Bankens svenske filial var derfor ikke omfattet af 
den generelle statsgaranti. Derfor valgte banken at træde 
i betalingsstandsning med efterfølgende konkurs i stedet 
for at lade sig overdrage til Finansiel Stabilitet. På denne 
måde sikrede man, at alle indskydere, herunder især 
indskydere i bankens svenske filial, fik deres krav på op til 

50.000 EUR dækket af Garantifonden. 

Betalingsstandsningen i Capinordic Bank A/S indtrådte 
den 10. februar 2010, og banken blev den 11. februar 
2010 erklæret konkurs. Efterfølgende blev alle aktiver i 
konkursboet overdraget til Finansieringsselskabet af 
11/2 2010 A/S - et 100 % ejet datterselskab af 

Finansiel Stabilitet. Passiverne forblev i konkursboet efter 
Capinordic Bank. 

Det var herefter Finansiel Stabilitet, som stillede 
Garantifondens dækning til rådighed for de danske 
indskydere umiddelbart efter bankens konkurs. 
Garantifonden skal efterfølgende refundere Finansiel 
Stabilitet det beløb, som Finansiel Stabilitet har udbetalt 
på Garantifondens vegne til danske indskydere. 

Garantifonden forestod dog alle udbetalinger til indskydere 
i den svenske filial, herunder udbetalinger på vegne af den 
svenske indskydergaranti. Den svenske filial havde ud over 
den danske garantiordning, der yder dækning op til 
modværdien af 50.000 EUR (ca. 375.000 kr.), tilsluttet sig 
en supplerende dækning under den svenske indskyderga
ranti, som ydede dækning op til 500.000 SEK (ca. 
414.000 kr.). Den danske garantiordning er efterfølgende 
blevet refunderet 9 mio. kr. fra den svenske ordning. 

Indskydere i den svenske filial skulle således anmelde 

deres krav til Garantifonden, hvorefter Garantifonden 
foretog en prøvelse af de anmeldte krav og udbetalte til de 
indskydere, hvor prøvelsen ikke gav anledning til 
bemærkninger. 

Garantifondens forventede udbetalinger i forbindelse med 
Capinordic Bank er opgjort til 704 mio. kr. Heraf udgør 
udbetalinger til svenske indskydere 657 mio. kr. 

Bestyrelsesarbejde i 2010 
Garantifondens bestyrelse har i 2010 holdt tre ordinære 
bestyrelsesmøder, og bestyrelsesarbejdet har primært 
koncentreret sig om overdragelse af administrationen til 
Finansiel Stabilitet pr. 1. april 2010, Garantifondens rolle i 
den nye Exitpakke og konkursen i Capinordic Bank A/S. 

Herudover har Garantifonden opdateret sin hjemmeside, 
der fremadrettet vil blive opdateret løbende, og en 
revideret folder er under udarbejdelse. 

Som følge af overgangen fra den generelle statsgaranti til 
Exitpakken har Garantifonden besvaret en lang række 

henvendelser om, hvordan Garantifonden dækker i 
forskellige situationer. På grundlag af enkelte af disse 
henvendelser har bestyrelsen foretaget en vurdering af, 
hvordan regelgrundlaget for Garantifonden skal fortolkes. 

Bestyrelsen har således vurderet, at begrebet "indskyder" 
som udgangspunkt skal forstås som en fysisk eller juridisk 
person, hvilket stemmer overens med Garantifondens 
hidtidige praksis. Udgangspunktet skal dog modificeres, 
hvis der er tale om en enhed, der uden dog at udgøre en 
selvstændig juridisk person (fysisk eller juridisk) har et 
selvstændigt juridisk og/eller økonomisk uafhængigt liv 

- der er anerkendt af retsordenen. I så fald vil der være 
tale om en enhed, som opfylder indskyderbegrebet, og 

derfor er dækket af Garantifonden. 

GARANTIFONDENS FINANSIELLE STATUS 

Tilvejebringelse af midler til Garantifondens formål sker 
gennem bidrag fra de tilsluttede institutter i form af kontante 
indbetalinger og indeståelser over for Garantifonden. 

Ved udbetaling fra Garantifonden hvor formue og/ eller 
beholdning af likvide midler falder under minimumskra
vene for de respektive afdelinger, vil Garantifonden 
opkræve bidrag fra de tilsluttede institutter ved den 
efterfølgende ordinære regulering af bidrag. Fordelingen 
af bidrag opgøres ud fra de tilsluttede institutters andel af 
dækkede nettoindskud, dækkede kontante midler og 
dækkede værdipapirer. 
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Med undtagelse af Afviklingsafdelingen kan de øvrige tre 
afdelinger i Garantifonden låne af hinanden. 

Alle fire afdelinger i Garantifonden har desuden, i tilfælde 
af, at den enkelte afdelings formue opbruges, mulighed for 
at optage lån i markedet mod en garanti stillet af staten. 
En sådan garanti kan stilles af Økonomi- og erhvervsmini
steren med Finansudvalgets tilslutning. 

Lån optaget af Garantifonden afvikles efterfølgende via 
opkrævning fra de bidragspligtige institutter. 

Institutternes samlede bidrag til pengeinstitut-, realkredi
tinstitut- og fondsmæglerafdelingen i form af indbetalin
ger, indeståelser eller afdrag på lån kan inden for et 
regnskabsår højst udgøre et beløb svarende til 2 promille 

af institutternes indlånsmasse. 

I forhold til afviklingsafdelingen kan pengeinstitutternes 
bidrag i form af indeståelser eller afdrag på lån inden for et 
regnskabsår maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 
promille af den samlede indlånsmasse. 

Garantifonden skal som udgangspunkt være i stand til at 
foretage udbetalinger senest 20 dage efter, at et institut 
er gået i betalingsstandsning eller konkurs. 

LOVGRUNDLAG M.V. FOR 

GARANTIFONDENS VIRKSOMHED 

Lov om en garantifond for indskydere og investorer med 
tilhørende bekendtgørelser har i både 2009 og 2010 
været igennem en række ændringer som følge af blandt 
andet Exitpakken og den seneste ændring af 

indskydergarantidirektivet. 

Det aktuelle danske lovgrundlag for Garantifonden er 
bekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009 af lov om en 
garantifond for indskydere og investorer som senest 
ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010 om ændring 
af lov om finansiel virksomhed m.v. Til loven knytter sig 
Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1663 af 21. december 
2010 om Garantifonden for indskydere og investorer. 

Herudover er loven sat i kraft for både Færøerne og 

Grønland. For Færøerne er det sket ved anordning nr. 
1066 af 10. september 2010 om ikrafttræden for 
Færøerne af lov om garantifond for indskydere og 
investorer og for Grønland ved anordning nr. 1048 af 1. 

september 2010 om ikrafttræden for Grønland af lov om 
garantifond for indskydere og investorer. 

Seneste lovændringer 

De væsentligste lovændringer i 2010 har vedrørt den nye 
Exitpakke, som omtalt ovenfor, herunder etableringen af 

Garantifondens 
nye og fjerde afdeling - Afviklingsafdelingen. 

Herudover er Garantifondens dækning af kontante 

navnenoterede indskud hævet fra modværdien af et beløb 
svarende til 50.000 EUR til modværdien af et beløb 
svarende til 100.000 EUR. Den højere dækningsgrænse 

trådte i kraft den 1. oktober 2010 - samtidig med udløbet 
af den generelle statsgaranti. 

Den periode, inden for hvilken Garantifonden skal foretage 
udbetaling til indskydere som følge af et instituts beta
lingsstandsning eller konkurs, er blevet kortere. Hvor 
Garantifonden tidligere havde 3 måneder til at foretage 
prøvelse af de anmeldte krav og udbetale dækkede beløb 
til indskydere, er denne periode med virkning fra den 1. 
januar 2011 ændret til 20 hverdage. 

Både den højere dækningsgrænse og den kortere udbeta
lingsperiode er ændringer, som følger af den seneste 
ændring af indskydergarantidirektivet. 

Kommende lovændringer 

Både indskydergarantidirektivet og investorgarantidirekti

vet er under ændring, og der pågår p.t. forhandlinger 
herom i EU-Kommissionen. 

Overordnet lægger Kommissionen i sit udkast til en 
ændring af indskydergarantidirektivet op til mere harmo
nisering. Blandt hovedtemaerne kan nævnes: 
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• nedsættelse af udbetalingsfristen fra de nuværende 20 
hverdage til 7 hverdage, med mulighed for at forlænge 
med 10 hverdage, 

• begrænsning af muligheden for at fradrage indskyders 
forpligtelser over for instituttet ved opgørelse af indsky
dergarantiordningens dækning, 

finansiering af indskydergarantiordningerne, herunder 
hvor stor en del, der skal udgøres af kontante bidrag 

frem for indeståelser, 
beregning af bidrag, herunder opstilling af en model 

herfor, 
mulighed for at anvende garantiordningens formue til 
andre formål end udbetaling af dækning til indskydere, 
mulighed for at optage lån mellem de enkelte indskyder
garantiordninger og 
samarbejde mellem garantiordninger i filialens værts
land og hjemland. 

Andet internationalt arbejde 
Det følger af indskydergarantidirektivet, at hvis et institut 
har tilmeldt sig en supplerende dækning ved garantiordnin

gen i det land, hvor instituttet udøver virksomhed enten via 
en filial eller som grænseoverskridende virksomhed 
(værtslandet), skal instituttets hjemland og værtslandet 
indgå en aftale om regler og procedurer for udbetaling til 
dækning af kunderne i værtslandet. Danmark har pt. 
indgået bilaterale aftaler med Sverige, Norge, Island, Polen, 
UK og Holland. Tre svenske pengeinstitutter, med filialer i 
Danmark, har tilsluttet sig supplerende dækning efter den 
danske garantiordning. 

Herudover har den danske garantiordning tiltrådt EFDls 
(European Forum of Deposit lnsurers) multilaterale 
hensigtserklæring, der omhandler samarbejde, og 
informationsudveksling mellem de nationale garantiord

ninger i forbindelse med nedbrud i institutter med 
aktiviteter i flere lande. Den multilaterale hensigtserklæ
ring finder anvendelse, uanset om et institut har tilsluttet 
sig den supplerende dækning i en anden garantiordning 
end hjemlandets, og supplerer de bilaterale aftaler som 

nævnt ovenfor. 

Herudover har arbejdet i EFDI i 2010 hovedsageligt 
koncentreret sig om direktivforhandlingerne. 

Den danske garantifond er ud over medlemsskabet af EFDI 
også medlem af IADI (International Association of Deposit 
lnsurers). 

GARANTIFONDENS AFDELINGER OG FORMUE 

Ultimo 2010 omfattede garantiordningen 186 institutter, 
heraf 129 pengeinstitutter (inkl. 3 udenlandske pengein
stitutter), 8 realkreditinstitutter, 45 fondsmæglerselskaber 
og 4 investeringsforvaltningsselskaber. 

Institutterne er opdelt i fire afdelinger: 
Pengeinstitutafdelingen, realkreditinstitutafdelingen og 
fondsmæglerselskabsafdelingen (fondsmæglerselskaber og 
visse investeringsforvaltningsselskaber) og afviklingsafde
lingen. De tre førstnævnte afdelinger skal tilsammen have 
en formue på 3.200 mio. kr., og afviklingsafdelingen skal 
ligeledes have en formue på 3.200 mio. kr. 

EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER 

Amagerbanken A/S indgik som det første pengeinstitut 

den 6. februar 2011 aftale med Finansiel Stabilitet om via 
exitpakken at lade sig overdrage til Finansiel Stabilitet for 
at sikre en kontrolleret afvikling. Banken overdrog på 
denne baggrund samtlige sine aktiver til en nystiftet 
datterbank af Finansiel Stabilitet. Betalingen for aktiverne 
blev foreløbigt fastsat til 15,2 mia. kr., svarende til ca. 59% 
af usikrede, ikke-efterstillede krav. Banken blev den 7. 

februar 2011 erklæret konkurs. 

Finansiel Stabilitet har i forbindelse med overdragelsen 
sørget for, at indskydere med indskud under 100.000 euro 

er blevet dækket. Garantifonden skal refundere Finansiel 
Stabilitet et beløb på ca. 2,4 mia. kr. opgjort efter 
modregning af forventet dividende. Garantifondens 

samlede tab ved Amagerbankens konkurs kan først 
opgøres, når konkursboet er færdigbehandlet. 
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REG NSKABSBERETN I NG 

GARANTIFONDEN 

Garantifonden fik i 2010 et underskud på 235 mio. kr. 
sammenlignet med et overskud på 57 mio. kr. i 2009. 

Mio. kr. 2010 2009 Forskel 

Resultat af finansielle poster 25 61 -36 

Resultat af Garantifondens 
dækningsvirksomhed -254 -254 

Omkostninger -6 -4 -2 

Årets resultat -235 57 -292 

Resultatdisponering: 

Akkumuleret resultat før 
indregning af forventet dividende -6B5 57 

Forventet dividende konkursbo 450 
Disponeret i alt -235 57 

Sammenlignet med 2009 viser resultatet for 2010 et fald 

på 292 mio. kr. 

Anerkendte krav til indskydere i Capinordic Bank 

Forventet dividende fra Capinordic Banks konkursbo 

Mistede renteindtægter primært som følge af 

likviditetstræk i forbindelse med udbetaling til 

indskydere i Capinordic Bank 

Omkostninger i forbindelse med håndtering af 

konkursbo 
Meromkostninger afledt af Capinordic Banks konkurs 

Kurstab på obligationer m.v. 

Negativ resultatudvikling 

Mio. kr. 

704 
-450 

26 

2 

282 

10 

292 

I henhold til bekendtgørelse om Garantifonden for 
Indskydere og investorer er det et krav, at nettoformuen 

mindst skal udgøre 3.180 mio. kr. for pengeinstitutafde-

lingen, 10 mio. kr. for realkreditinstitutafdelingen og 10 

mio. kr. for fondsmæglerafdelingen og dermed i alt 3.200 

mio. kr. for alle afdelinger. Endvidere gælder, at likvide 

midler mindst skal udgøre 25 % af afdelingens 

Den negative udvikling, der i væsentligt omfang skal ses i nettoformue. 

lyset af Capinordic Banks konkurs, kan opsplittes i følgende 

komponenter: 
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PENGEINSTITUTAFDELINGEN 

Mio. kr. 

Bidrag fra pengeinstitutterne 

Afgivne indeståelser 

Akkumuleret resultat før indregning af forventet dividende 

Nettoformue opgjort i henhold til bekendtgørelse om 

Garantifonden for Indskydere og investorer§ 3.1 

Forventet dividende konkursbo 

Afdelingens formue i alt 

Som følge af udbetalinger i forbindelse med Capinordic 
Banks konkurs vil det være nødvendigt at tilføre yderligere 
likviditet til pengeinstitutafdelingen på 195 mio. kr. De 
afgivne indeståelser er i sammenhæng hermed reduceret 

med 79 mio. kr. til 2.385 mio. kr. 

REALKREDITINSTITUTAFDELINGEN 

For realkreditinstitutafdelingen var der i 2010 ikke behov 
for opkrævning af nye bidrag, da mindstekravet til formuen 
på 10 mio.kr. var opfyldt. Der blev derfor i 2010 kun 
foretaget en bidragsomfordeling. 

Afdelingens formue udgjorde ultimo 2010 11,3 mio. kr. 
inkl. årets overskud på 0,1 mio.kr. 

fONDSMÆGLERSELSKABSAFDELINGEN 

Også i fondsmæglerselskabsafdelingen var kravet til 
minimumsformuen på 10 mio. kr. opfyldt og der blev 
derfor i 2010 kun foretaget en bidragsomfordeling. 

Afdelingens formue udgjorde ultimo 2010 12,5 mio. kr. 
inkl. årets overskud på 0,2 mio.kr. 

Saldo Saldo 

primo Resultat Ny saldo Yderligere Ultimo 

2010 2010 2010 likviditet 2010 

485 485 195 680 

2.464 2.464 -79 2.385 

800 -685 115 115 

3.749 -685 3.064 116 3.180 

450 450 450 

3.749 -235 3.514 116 3.630 

Der forventes en dividende fra konkursboet efter 
Capinordic Bank på 450 mio. kr. Denne indtægt er bundet 
som en særskilt reserve, der ikke medregnes ved opgørel
sen af, om Garantifonden overholder lovgivningens 

minimumskrav til formuens størrelse. 

AFVIKLINGSAFDELINGEN 

Afviklingsafdelingen blev etableret den 1. oktober 2010 
med en formue på 3.210 mio. kr. Efter indregning af 
periodens resultat på -0,5 mio. kr. udgjorde formuen 

ultimo året 3.209,5 mio. kr. 

Formuen, der udelukkende består af afgivne indeståelser 
fra pengeinstitutterne, er således større end minimums
kravet på 3.200 mio. kr. 
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LEDELSE OG ORGANISATION 

BESTYRELSE 

Garantifonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der 
udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for 3 år. I 
2010 har bestyrelsen haft følgende sammensætning: 

Formand: 
Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen 

Næstformand: 
Direktør Lars Kolte (1/1 - 31/10 2010) 

Økonomidirektør Charlotte Møller (1/11 - 31/12 2010) 

REPRÆSENTANTER FOR AFDELINGERNE: 

Pengeinstitutafdelingen: 

Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet 

Vicedirektør Klaus Willerslev-Olsen, Finansrådet 

Realkreditinstitutafdelingen: 

Direktør Ane Arnth Jensen, Realkreditrådet 

Fondsmæglerselskabsafdelingen: 

Direktør Claus N. Sørensen, DANSK O.T.C. A/S 
Fondsmæglerselskab 

REPRÆSENTANTER FOR 

INDSKYDERE OG INVESTORER: 

Cheføkonom Carsten Holdum, Forbrugerrådet 

Direktør Tine Roed, Dl 

For hvert af de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer 

de af Garantifonden omfattede institutter henholdsvis 
indskyderne og investorerne, er der udpeget en suppleant. 

Medlemmerne er udnævnt for perioden frem til 31. 

oktober 2013. 
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RESULTATOPGØRELSE 

Note t.DKK 2010 2009 

Renteindtægter 

Renter af indestående hos pengeinstitutter og i Danmarks Nationalbank 539 1.942 

Renter af børsnoterede obligationer 29.038 53.351 

Renteindtægter I alt 29.577 55.293 

KursregulerInger 

2 Kursregulering af obligationsbeholdning -4.168 5.540 

KursregulerInger I alt -4.168 5.540 

Resultat af finansielle poster 25.409 60.833 

Udbetalinger til indskydere og investorer 

Anerkendte krav -704.440 

Udbetalinger til indskydere og investorer i alt -704.440 

Dividender fra institutter under konkurs 

Modtagne dividender 83 

forventet dividende konkursbo 450.000 

Dividender fra institutter under konkurs i alt 450.083 

Resultat af Garantifondens dækningsvirksomhed -254.357 

Resultat af finansielle poster og dækningsvirksomhed -228.948 60.833 

Omkostninger 

Honorar til bestyrelsesformand og næstformand -284 -243 

Honorar til juridisk og anden ekstern bistand -1.419 -768 

Administrationshonorar -1.925 -2.162 

Omkostninger i forbindelse med konkursbo -1.584 

Andre administrative omkostninger -420 -284 

Omkostninger i alt -5.632 -3.457 

3 Årets resultat -234.580 57.376 
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BALANCE 31. DECEMBER 

Note t.DKK 2010 2009 

Aktiver 

Indestående hos pengeinstitutter og Danmarks Nationalbank 19.110 51.426 

2 Børsnoterede obligationer 615.300 1.213.842 

Tilgodehavende hos institutter 195.110 

Tilgodehavende renter 24.000 28.093 

Likvide midler i alt 853.520 1.293.361 

4 Tilgodehavende indeståelser fra institutter 5.609.912 2.479.289 

5 Forventet dividende konkursbo 450.000 

Aktiver i alt 6.913.432 3.772.650 

Passiver 

4 Formue 

Bidrag fra institutter 684.971 489.869 

lndeståelser fra institutter 5.609.912 2.479.289 

Bidrag og indeståelser i alt 6.294.883 2.969.158 

Akkumuleret resultat før indregning af forventet dividende 118.594 803.174 

Forventet dividende konkursbo 450.000 

Garantifondens formue i alt 6.863.477 3.772.332 

Gæld 

6 Gæld til Finansiel Stabilitet i forbindelse med Capinordic Banks konkurs 47.000 

Skyldige omkostninger 2.955 318 

Gæld i alt 49.955 318 

Passiver i alt 6.913.432 3.772.650 
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NOTER 

1. ÅNVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Garantifonden for Indskydere og Investorers regnskab for 
2010 er aflagt efter lov om en garantifond for indskydere 
og investorer og tilhørende bekendtgørelse. 

Garantifondens formål omfatter 2 hovedområder. Dels 
garantiafdelingerne, der dækker tab for indskydere og 
investorer i forbindelse med et instituts betalingsstands
ning eller konkurs. Dels afviklingsafdelingen, der skal 
dække Finansiel Stabilitets eventuelle tab ved overtagelse 
af et pengeinstitut via Exitpakken. Danske pengeinstitutter 
skal være medlem af afviklingsafdelingen. Formuen i 
afviklingsafdelingen, der mindst skal udgøre 3,2 mia. kr., 
består udelukkende af indeståelser fra pengeinstitutterne. 

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerse
skaber og investeringsselskaber i Danmark skal være 
tilsluttet og yde bidrag til Garantifonden. 

Ændring i Anvendt regnskabspraksis 

Formuen skal mindst udgøre 3,2 mia. kr. og de likvide 

midler skal mindst udgøre 25% af formuen. Såfremt 
formuen er mindre end minimumskravet, skal der senest 
ved førstkommende regulering opkræves bidrag med 
henblik på at opfylde minimumskravet. Såfremt de likvide 

midler falder under 25% skal andelen reetableres ved 
førstkommende bidragsregulering. Efter den hidtidige 
regnskabspraksis er reguleringsbeløbet først indregnet i 
regnskabet på fortaidstidspunktet. Fra og med 2010 
medtages reguleringsbeløbet som et tilgodehavende hos 
bidragspligtige institutter, således at garantiafdelingernes 
regnskabsmæssige formue overholder lovgivningens 

minimuskrav . 

Garantifondens regnskabspraksis for indregning af 
forventet dividende fra institutter under konkurs er fra og 
med 2010 ændret. Ændringen vil skabe større symetri 
mellem dækning af indskydere og Garantifondens ret til 
dividende. Således at dividende fra konkursboer indreg
nes med de på regnskabstidspunktet forventede udbeta
linger. Disse indtægter bindes som en særskilt reserve, 

der ikke indregnes ved opgørelsen af, om Garantifonden 
overholder lovgivningens minimumskrav til formuens 

størrelse. 
I henhold til den tidligere regnskabspraksis blev dividen
der fra konkursboer først indregnet, når midlerne var 
modtaget fra kurator. 

Ændring af anvendt regnskabspraksis har medført en 
forbedring af årets resultat på 450 mio. kr., medens såvel 
aktiver som formue blev forøget med 645 mio. kr. Ændring 
af anvendt regnskabspraksis medfører ikke ændring af 
sammenligningstallene. 

Anvendt regnskabspraksis, er bortset fra ovenstående, 

uændret i forhold til sidste år. 

Resultatopgørelsen 

Renteindtægter omfatter afkastet af Garantifondens 
rentebærende kontante midler og beholdning af børsnote
rede obligationer samt øvrige renteindtægter. 

Kursreguleringer omfatter børskursreguleringer vedrø

rende Garantifondens børsnoterede obligationer. Såvel 
realiserede som urealiserede gevinster og tab indregnes i 
resultatopgørelsen. 

Udbetalinger til indskydere og investorer inden for 
Garantifondens dækningsområde indregnes i resultatop
gørelsen på betalingstidspunktet. Udbetalinger i henhold til 
krav på dækning fra indskydere og investorer opgøres 
efter fradrag af indskydernes og investorernes eventuelle 
forpligtelser over for de respektive nødlidende institutter. 
Endvidere udgiftsføres udbetalinger, der foretages efter 
den 31. december, men inden regnskabsaflæggelsen, 
vedrørende boer, hvor betalingsstandsning eller konkurs er 

indtrådt inden 31. december. 

Dividender fra institutter under konkurs indregnes i 
resultatopgørelsen med de forventede udbetalinger for de 
kommende år korrigeret for de faktisk modtagne betalin
ger i regnskabsåret. Disse indtægter bindes som en 
særskilt reserve, der ikke indregnes ved opgørelsen af, om 
Garantifonden opfylder lovgivningens minimumskrav 
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Omkostninger udgør årets udgifterne forbundet med 

administrationen af Garantifondens aktivitet. 

Balancen 
Børsnoterede obligationer værdiansættes til dagsværdien 
ved regnskabsårets afslutning. 

Tilgodehavende hos institutter indregnes med et beløb, 

der er nødvendigt for, at Garantifonden overholder 
lovgivningens minimumskrav til formue. 

Tilgodehavende indeståelser fra institutter værdiansættes 
som udgangspunkt til den pålydende værdi af det af 
Garantifondens bestyrelse fastsatte bidrag, idet tilgodeha

vendet anses for kortfristet. 

I forbindelse med en betalingsstandsning eller konkurs vil 

indeståelsen fra det nødlidende institut normalt ikke være 

til disposition for Garantifonden. Der er ikke foretaget en 
hensættelse hertil i regnskabet, idet Garantifondens 
bestyrelse om nødvendigt kan træffe beslutning om 
yderligere opkrævning af bidrag fra de øvrige institutter i 
henhold til Finanstilsynets Bekendtgørelse om 
Garantifonden for indskydere og investorer§ 11, stk. 4. 

Garantifondens formue 
Garantifondens tilvejebringelse af midler indgår under 
Garantifondens formue som summen af bidrag og 
indeståelser fra bidragspligtige institutter til pålydende 
værdi med tillæg af akkumuleret resultat. En forventet 
dividendebetaling kan som følge af usikkerhed med hensyn 
til udbetalingstidspunktet ikke indregnes som en del af 
minimumsformuen. Den forventede dividendeudbetaling 
vises som en særlig reserve i Garantifondens formue, der 
ikke medtages i opgørelsen af Garantifondens 

minimumsformue. 
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NOTER 

2 BØRSNOTEREDE OBLIGATIONER (OBLIGATIONER) 

3 

t.DKK 

6 % Dansk Statslån 2011 

4 % Realkredit Danmark 2012 

4 % Nykredit Realkredit 2012 

I alt 

Nominel værdi 

31.12.10 

0 

400.000 

200.000 

600.000 

ÅFDELINGSOPDELT RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2010 

Garanti- Penge- Realkredit-

t.DKK fonden I alt institutafd. institutafd. 

Rente 29.577 

Kursregulering -4.168 

Resultat af finansielle poster 25.409 25.239 74 

Omkostninger: 

Honorar til formand og næstformand -284 

Honorar til juridisk og anden ekstern bistand -1.419 

Administrationshonorar -1.925 

Andre administrationsomkostninger -420 

I alt -4.048 -3.544 -10 

Resultat før dividende mv.: 21.361 21.695 64 

Anerkendte krav fra indskydere og investorer -704.440 -704.440 

Omkostninger i forbindelse med konkurs -1.584 -1.584 

Modtaget dividende 83 

Resultat før indregning af forvent.et dividende -684.580 -684.329 64 

forventet dividende konkursbo 450.000 450.000 

Årets resultat -234.580 -234.329 64 

Årets Kurs-

Kursværdi gevinst / tab 

31.12.10 

0 -148 

410.140 -2.562 

205.160 -1.458 

615.300 -4.168 

Fonds-

mæglerafd. Afviklingsafd. 

96 0 

-13 -481 

83 -481 

83 

166 -481 

166 -481 

Garantifondens resultat fra renteindtægter og kursreguleringer fordeles mellem afdelinger i forhold til deres andel af de indbetalte 

bidrag med tillæg af akkumuleret resultat ved årets begyndelse. fællesomkostninger fordeles på afdelingerne i forhold til deres 

formue ved periodens begyndelse. Erstatningsudbetalinger, modtagne dividender samt direkte henførbare omkostninger medtages 

under den pågældende afdeling. 

Afviklingsafdelingen er etableret pr. 1. oktober 2010. Afdelingens andel af resultatet omfatter kun 4. kvartal 2010. 
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4 ÅFDELINGSOPDELT FORMUE 31. DECEMBER 2010 

Garanti- Penqe- Realkredit- Fondsmæq-

t.OKK fonden I alt institutafd. institutafd. lerafd. Afviklinqsafd. 

Bidraq fra institutterne 

Indbetalte bidrag pr. 1.1.2010 489.869 484.890 2.500 2.479 

Årets reguleringer 195.102 195.110 -8 

Saldo pr. 31.12. 2010 684.971 680.000 2.500 2.471 

Afgivne indeståelser pr. 1.1.2010 2.479.289 2.464.385 7.500 7.404 

Årets reguleringer 3.130.623 -79.385 8 3.210.000 

Saldo pr. 31.12. 2010 5.609.912 2.385.000 7.500 7.412 3.210.000 

Bidraq i alt pr. 31.12. 2010 6.294.883 3.065.000 10.000 9.883 3.210.000 

Akkumuleret resultat før indreqninq af forventet dividende 

Saldo den 1.1.2010 803.174 799.510 1.254 2.410 

Årets resultat -684.580 -684.329 64 166 -481 

Saldo pr. 31.12. 2010 118.594 115.181 1.318 2.576 -481 

Forventet dividende konkursbo 450.000 450.000 

Garantifondens/afdelingernes formue i alt 6.863.477 3.630.181 11.318 12.459 3.209.519 

Den aktuelle indeståelse fra institutterne er anført såvel under aktiver som passiver til pålydende værdi. 

5 FORVENTET DIVIDENDE KONKURSBO 

Garantifondens dividende vedrørende konkusboet efter Capinordic Bank er skønsmæssigt opgjort til 450 mio. kr. 

6 GÆLD TIL FINANSIEL STABILITET I FORBINDELSE MED CAPINORDIC BANKS KONKURS 

I forbindelse med Capinordic Banks konkurs har Finansiel Stabilitet efter aftale med Garantifonden forestået udbetalingen til de 

danske indskydere. Garantifonden skal baseret på en foreløbig opgørelse refundere et beløb på 47 mio. kr. tillagt renter til Finansiel 

Stabilitet. Afregningen afventer Garantifondens endelige genemgang af de foretagne udbetalinger. 

7 EVENTUALFORPLIGTELSER 

Garantifonden har stillet en tabskaution overfor Finansiel Stabilitet A/S på afviklingen af Amagerbanken af 2011 A/S. 
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LEDELSESPÅTEG NI NG 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt års
regnskabet for 2010 for Garantifonden for Indskydere og 

Investorer. 

Årsregnskabet aflægges efter lov om en garantifond for 
indskydere og investorer med tilhørende bekendtgørelse. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi
sende billede af Garantifondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resulta
tet af Garantifondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2010. 

København, den 18. marts 2011 

BESTYRELSEN 

Mads Bryde Andersen 

formand 

Jørgen A. Horwitz 

Claus N. Sørensen 

Charlotte Møller 
næstformand 

Klaus Willerslev-Olsen 

Carsten Holdum 

Det er endvidere vores opfattelse, af ledelsesberetningen 
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 
Garantifondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets 
resultat og Garantifondens finansielle stilling. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at Garantifondens 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Ane Arnth Jensen 

Tine Roed 
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DEN ANTAGNE INTERNE REVISIONS PATEGNING 

TIL BESTYRELSEN FOR GARANTIFONDEN FOR 

INDSKYDERE OG INVESTORER 

Vi har revideret årsregnskabet for Garantifonden for 

Indskydere og Investorer for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, 

resultatopgørelse, balance, og noter samt ledelsesberet

ningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges 

efter lov om en garantifond for indskydere og investorer 

med tilhørende bekendtgørelse. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og 

ledelsesberetningen 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem

melse med lov om en garantifond for indskydere og 

investorer med tilhørende bekendtgørelse, og en ledelses

beretning, der indeholder en retvisende redegørelse for 

udviklingen i Garantifondens aktiviteter og økonomiske 

forhold i overensstemmelse med lov om en garantifond for 

indskydere og investorer og tilhørende bekendtgørelse. 

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at 

udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberet

ning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfor

mationen 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 dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og 

ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med love og 

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska

bet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, 

jf. lov om revision af statens regnskaber m.m. Disse 

standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 

planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå 

høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesbe
retningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis 

for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet 

og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger 

af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesbe

retningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 

kontroller, der er relevante for Garantifondens udarbej

delse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et 

retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesbe

retning, der indeholder en retvisende redegørelse, med 

henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas

sende efter omstændighederne, men ikke med det formål 

at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

Garantifondens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 

regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 

regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 

den samlede præsentation af årsregnskabet og 

ledelsesberetningen. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er 

etableret forretningsgange og interne kontroller, der 

understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre 

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi

sende billede af Garantifondens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resulta

tet af Garantifondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med lov 
om en garantifond for indskydere og investorer med 

tilhørende bekendtgørelse, samt at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 

Garantifondens aktiviteter og økonomiske forhold i 
overensstemmelse med lov om en garantifond for indsky-
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dere og investorer og tilhørende bekendtgørelse. Det er 
ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretnings
gange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Erklæring om udført forvaltningsrevision 

I forbindelse med den finansielle revision af 
Garantifondens årsregnskab og ledelsesberetning for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 har vi 
foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte 
områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af Garantifonden. 

Ledelsens ansvar 

Garantifondens ledelse har ansvaret for, at der etableres 
retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages 
skyldige økonomiske hensyn ved Garantifondens 
forvaltning. 

København, den 18. marts 2011 

KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Lars Rhod Søndergaard 

statsaut. revisor 

Bent-Ole Byg 

statsaut. revisor 

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov 
om revision af statens regnskaber m.m., har vi for 
udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om 
Garantifonden har etableret forretningsgange, der 
understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. 
Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset 
sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er 
varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet 
bekendt med forhold, der giver os anledning til at konklu
dere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er 
varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 

TIL BESTYRELSEN FOR GARANTIFONDEN 

FOR INDSKYDERE OG INVESTORER 

Vi har revideret årsregnskabet for Garantifonden for 
Indskydere og Investorer for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberet
ningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges 
efter lov om en garantifond for indskydere og investorer 

med tilhørende bekendtgørelse. 

Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsregn
skabet og ledelsesberetningen for 2010 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 behand
let ved denne påtegning, bliver vurderet på ny. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og 

ledelsesberetningen 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med lov om en garantifond for indskydere og 
investorer med tilhørende bekendtgørelse, og en ledelses
beretning, der indeholder en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen. Dette 
ansvar omfatter udformning, implementering og oprethol
delse af interne kontroller, der er relevante for at udar
bejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformatio
nen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse 
af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstæn
dighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de 

dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og 
ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska
bet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik 
jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Disse 
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå 
høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesbe
retningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis 
for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet 
og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger 
af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesbe
retningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for Garantifondens udarbej
delse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesbe
retning, der indeholder en retvisende redegørelse, med 
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas
sende efter omstændighederne, men ikke med det formål 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

Garantifondens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 
regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 
den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelses
beretningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, 
om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 

der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi
sende billede af Garantifondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resulta-
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tet af Garantifondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med lov 
om en garantifond for indskydere og investorer med 
tilhørende bekendtgørelse, samt at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse 
med loven og bekendtgørelsen. Det er ligeledes vores 
opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. 

Erklæring om udført forvaltningsrevision 

I forbindelse med den finansielle revision af 
Garantifondens årsregnskab og ledelsesberetning for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 har vi 
foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte 
områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af Garantifonden. 

København, den 18. marts 2011 

RIGSREVISIONEN 

Henrik Otbo 
Rigsrevisor 

Rigsrevisionen 
Landgreven 4 

Postboks 9009 
1022 København K 

Jan Falkensteen 
Konsulent 

Ledelsens ansvar 
Garantifondens ledelse har ansvaret for, at der etableres 
retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages 
skyldige økonomiske hensyn ved Garantifondens 
forvaltning. 

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov 
om revisionen af statens regnskaber m.m., har vi for 
udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om 
Garantifonden har etableret forretningsgange, der 
understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. 

Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet 
bekendt med forhold, der giver os anledning til at konklu
dere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er 
varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

Regnskab I Årsrapport 2010 22 


