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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for K/S Hamlet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 30. januar 2018

Bestyrelse

Fritz Larsen Erik Berg Andersen Villads Vilfred Bojsen Vind
Formand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kommanditisterne i K/S Hamlet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for K/S Hamlet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der om-
fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængi-
ge af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtel-
ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan
rejse tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf
fremgår, at det er ledelsens vurdering, at selskabets bankforbindelse fortsat vil støtte selskabet, hvorfor
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi-
on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel-
skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 30. januar 2018

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Michael Ankjær-Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10427
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Selskabsoplysninger

Selskabet K/S Hamlet
c/o ID Management ApS
Tonsbakken 16 - 18, 2. sal
2740 Skovlunde

Telefon: 39479200
Hjemmeside: www.idship.dk

CVR-nr.: 16 42 75 35
Stiftet: 27. april 1992
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Fritz Larsen, Fuglevænget 38, 3520 Farum, Formand
Erik Berg Andersen, Jespersvej 11, 8700 Horsens
Villads Vilfred Bojsen Vind, Thulesvej 18, 6100 Haderslev

Komplementar Danskib X ApS

Revision Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Associeret virksomhed K/S Vesterhavet, Skovlunde
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at investere i andre kommanditselskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets fremtid er forbundet med stor usikkerhed. Selskabets forsatte eksistens er helt og holdent
afhængig af at selskabets bankforbindelse fortsat honorerer selskabets driftsomkostninger.

Der er forsat ikke udsigt til, at selskabet fra sine investeringer vil være i stand til at indfri sin bankgæld.
Hvis bankgælden skal kunne indfries fra afkast af selskabets investering, skal der ske en eksorbitant
positiv udvikling inden for den nærmeste fremtidig.

Selskabets fortsatte drift er således forbundet med stor usikkerhed og selskabets investorer kan ikke
forvente nogen form for afkast af deres investeringer. Det bemærkes at selskabet fortsat har betydelig
negativ egenkapital. 

Indkaldelse af resthæftelsen hos selskabets investorer har ikke tilnærmelsesvis givet et acceptabelt
resultat. Selskabets investeringer i kommanditselskaber har ikke givet det ønskede resultat. Selskabets
fremtid er således fuldt afhængig af selskabets bankforbindelses velvilje til fortsat drift samt en radikal
positiv udvikling i selskabets investeringer.

Årets resultat udviser et underskud på t.DKK 446, hvilket er dårligere end budgetteret. Det negative
resultatet skyldes nedskrivning af værdien af selskabets investeringer. 

Selskabets har betydelig investering i K/S Vesterhavet, som i årets løb har solgt selskabets ene skib M/V
Grampian Hunter til en pris på i alt GBP 925.000.

K/S Vesterhavet har med salget sikret dets investorer økonomisk imod den forøgede risiko i den del af
shipping sektoren, som beskæftiger sig med olieaktiviteter offshore.

På baggrund af salget er der blevet udloddet kr. 2,8 mio. til K/S Hamlet i 2017. Beløbet er blevet
anvendt til nedbringelse af K/S Hamlets bankgæld.

Lejeaftalen for det tilbageværende skib fortsætter uændret.

Regnskabsmæssigt er resultatet dårligere end budgetteret som følge af den faldende GBP/DKK
valutakurs. 

K/S Vesterhavet har besluttet at likvidere datterselskabet Vest Shipping ApS efter tab på mere end DKK
13 mio. i selskabet. Selskabets investorer opnår derved et aktietab til fradrag på selvangivelsen. De
resterende anparter i Vest Shipping ApS overføres til K/S Vesterhavet. 

Generelt:
K/S Hamlet forventer ikke at modtage udlodninger fra K/S Vesterhavet i 2018.
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Ledelsesberetning

Ganske få af selskabets investorer har indbetalt den fulde resthæftelse samt supplerende kaution til
selskabet. Selskabets bankforbindelse har valgt at overtage inkassosagerne og lagt disse hos et
inkassobureau. Selskabet har betydelige omkostninger til inkassosager. 

Samtlige af selskabet aktiver er pantsat til selskabets bankforbindelse.

Selskabets bankforbindelse har ønsket, at selskabet fortsætter driften indtil videre. Banken har således
givet tilsagn om løbende at frigive nødvendige pantsatte beløb til selskabets almindelige drift for indtil
videre. 

Selvom at selskabets investeringer kan udvikle sig positivt fremadrettet, vurderer bestyrelsen det ikke
for realistisk, at selskabet vil blive i stand til at kunne indfri sin udestående gæld til selskabets bank.
Driften opretholdes således alene fra bestyrelsens side af hensyn til selskabets bankforbindelses ønske
om at bevare værdien af bankens panteværdier i K/S Hamlet. Skulle banken ophøre med at betale
selskabets drift, vil denne ophøre prompte.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2017 2016

Andre eksterne omkostninger -23.051 464.497

Bruttoresultat -23.051 464.497

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 5.107.396 -306.914
Nedskrivning af finansielle aktiver -5.530.320 -799.971

Årets resultat -445.975 -642.388

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -445.975 -642.388

Disponeret i alt -445.975 -642.388
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2017 2016

Anlægsaktiver

2 Kapitalandele i associerede virksomheder 2.381.439 5.668.364
Finansielle anlægsaktiver i alt 2.381.439 5.668.364

Anlægsaktiver i alt 2.381.439 5.668.364

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 13.831 18.530
Tilgodehavender i alt 13.831 18.530

Likvide beholdninger 57.349 27.921

Omsætningsaktiver i alt 71.180 46.451

Aktiver i alt 2.452.619 5.714.815
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Balance 31. december

Passiver

Note 2017 2016

Egenkapital

3 Virksomhedskapital 26.250.000 26.250.000
4 Supplerende kapital (selvskyldnerkaution) 26.711.800 26.711.800
5 Overført resultat -57.449.570 -57.003.595

Egenkapital i alt -4.487.770 -4.041.795

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter 6.887.090 9.703.310
Anden gæld 53.299 53.300
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.940.389 9.756.610

Gældsforpligtelser i alt 6.940.389 9.756.610

Passiver i alt 2.452.619 5.714.815

1 Usikkerhed om going concern
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
7 Eventualposter

K/S Hamlet · Årsrapport for 2017 10



Noter

1. Usikkerhed om going concern
Selskabets kortfristede gældsforpligtelser udgør kr. 6.940.389, hvoraf kr. 6.887.090 er en
kassekredit. Denne kassekredit er med til at likviditetsgraden er under 1 pr. 31. december 2017.

Fortsat drift er afhængig af selskabets bankforbindelses fortsatte ønske om at honorere udgifter
for 2018. Det er ledelsens vurdering, at bankforbindelsen vil dette. Ledelsen vurdering er
foretaget på baggrund af dialog med banken. 

På baggrund heraf aflægges årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

2. Kapitalandele i associerede virksomheder
Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

Ejerandel Egenkapital Årets resultat
K/S Vesterhavet, Skovlunde 28 % 8.358.317 17.925.816

3. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2017 26.250.000 26.250.000

26.250.000 26.250.000
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Noter

31/12 2017 31/12 2016

4. Supplerende kapital (selvskyldnerkaution)

Supplerende kapital (selvskyldnerkaution) 1. januar 2017 26.711.800 26.711.800

26.711.800 26.711.800

Stamkapitalen består af 525 anparter á nominelt DKK 50.000 , i alt DKK                             26.250.000
Supplerende kapital, selvskyldnerkaution, udgør DKK 50.000, i alt DKK                               26.250.000
I alt DKK                                                                                                                                            52.500.000

Opkrævet kontant indskud hos kommanditisterne udgør:
525 anparter á DKK 50.000                                                                                                           26.250.000
525 anparter á DKK 44.000                                                                                                           23.100.000
370 anparter á DKK 6.000                                                                                                               2.220.000
2 anparter á DKK 6.900                                                                                                                         13.800
3 anparter á DKK 7.100                                                                                                                         21.300
147 anparter á DKK 9.000                                                                                                               1.323.000
1 anpart á DKK 10.500                                                                                                                           10.500
2 anparter á DKK 11.600                                                                                                              ____23.200
                                                                                                                                                          52.961.800

Kontant indskudt kapital divergerer fra kapital i alt jf. vedtægterne grundet gensalg i tidligere år.

Ifølge vedtægternes § 6 er kommanditisternes hæftelse begrænset til et beløb svarende til det
dobbeltelte af tegnede anparter med fradrag af kontante indbetalinger på anparterne og med
tillæg af henlagt overskud.

Udover anførte begrænsede hæftelse for kommanditisterne, er Danskib X ApS, som
komplementar, fuldt ansvarlig deltager med ubegrænset hæftelse for alle kommanditselskabets
forpligtelser.

5. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2017 -57.003.595 -56.361.207
Årets overførte overskud eller underskud -445.975 -642.388

-57.449.570 -57.003.595

K/S Hamlet · Årsrapport for 2017 12



Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for kassekredit er der til fordel for Vestjysk Bank stillet følgende sikkerheder:
- Transport i kommanditisternes resthæftelse
- K/S Hamlets beholdning af anparter er håndpantsat.

Selskabets har herudover pr. 31. december 2017 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

7. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Der påhviler K/S Hamlet en eventualforpligtelser vedrørende de anparter, som selskabet ejer i
K/S Vesterhavet. Resthæftelsen udgør pr. 31. december 2017 t.kr 716.

Herudover påhviiler der ikke selskabets eventualforpligtelser.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for K/S Hamlet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-
de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en fi-
nansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valu-
takurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at
være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
I både koncernens og selskabets resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af  resultat ef-
ter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på
koncerngoodwill.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksom-
hedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af
resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et
eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den
negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabs-
mæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hen-
satte forpligtelser i det omfang, virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse
virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi oversti-
ger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afstå-
elsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende
koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i re-
sultatopgørelsen under finansielle poster.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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