
K/S Hamlet 
H A L V Å R S M E D D E L E L S E 

 
_____________________________________________________________
Nyheder  

 
I selskabets eneste investering i K/S Vesterhavet har udviklet sig i forhold til budget for K/S Vester-

havet uden bemærkninger 

 

FORSKUDSREGISTRERING 2020: 
 
Til brug for udfyldelse af forskudsskema for 2020 kan følgende skattemæssige resultat pr. anpart 
anvendes: 
 

For anparter tegnet i udbudsåret 1992 kr. 0 
For anparter tegnet i 1993 kr.               0 

  
Tallet skal ganges med Deres antal anparter og overføres til forskudsskemaets felt 217. 
 
 

FORVENTET SKATTEMÆSSIGT RESULTAT 2019 
 
Med udgangspunkt i resultatet pr. 30/6-2019 forventes følgende skattemæssige resultater for 2019: 
 Forventet skattemæssigt  Forventede genvundne      
    resultat pr. anpart            afskrivninger      
 

For anparter tegnet i udbudsåret 1992 kr. 0 kr. 0 
For anparter tegnet i 1993 kr. 0 kr. 0 
     

 

STATUS PÅ SELSKABETS INVESTERINGER I ANPARTER: 
 
Generelt: 
Selskabets fremtid er forbundet med stor usikkerhed. Selskabets forsatte eksistens er helt og holdent af-
hængig 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 indfris fra afkast af selskabets investering skal der ske en eksorbitant positiv udvikling 
inden for den nærmeste fremtidig, hvilket med de nuværende markedsvilkår ikke er opnåeligt. 
 
Selskabets fortsatte drift er således forbundet med stor usikkerhed og selskabets investorer skal ikke forvente 
nogen form for afkast af deres investeringer. Det bemærkes at selskabet fortsat har betydelig negativ egenka-
pital.  
 
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 såle-
des fuldt afhængig af selskabets bankforbindelses velvilje til fortsat drift samt en radikal positiv udvikling i sel-
skabets investeringer. 
 
I selskabets eneste tilbageværende investering i K/S Vesterhavet har Britx-it været negativt præget på indtjening da va-
lutakursen for GBP er faldet ganske betydeligt. 

 
Aftalen om udlejning af selskabets tilbageværende skib forløber planmæssigt.  

Efter at K/S Vesterhavet har udloddet betydelige midler i første halvår 2017 forventer bestyrelsen ikke at kunne udlodde 
fra selskabet foreløbig. 



 

STATUS PÅ INVESTORBETALINGER: 
 

Selskabets bankforbindelse har valgt at lade et advokatfirma overtage inkasseringen af alle udeståender. 
 

SELSKABETS RESULTAT PR. 30. JUNI 2019: 
 

Halvårets realiserede resultat sammenholdt med budget fremlagt på generalforsamlingen er som følger: 
 

Resultatopgørelse pr. 30/6-2019 
i 1.000 kr. 

  
Realiseret 

    

       
Andre indtægter   212     
Administrationsomkostninger  -157     
Hensættelse og tab på debitorer   0     
       

Resultat      55     
       
       

Kommentarer til resultat pr. 30. juni 2019: 
 

Ingen kommentarer 
 

 
Bestyrelsen for K/S Hamlet 

September 2019 
 

Fritz Larsen  Erik Berg Andersen Vilfred Vind 
 
 


