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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 for Princh A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 24.06.2019
Direktion

Thomas Günthersen Liu

Hans Brink Hansen

Ommen
adm. direktør

direktør

Bestyrelse

Morten Bitsch Janik

Thomas Günthersen Liu
Ommen

Formand

Carl Henrik Nielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Princh A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Princh A/S for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige 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 forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for 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
årsregnskabet 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.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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 revision,
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. Fejlinformation kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


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 vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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 væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 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 henhold
til årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 24.06.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jens Lauridsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34323
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere løsninger, der håndterer mikrobetalinger og levering
af printydelser samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har realiseret et underskud på 2.317 t.kr.
Ledelsen er opmærksom på, at virksomhedskapitalen ved aflæggelse af årsrapporten for 2018 nu udgøre mindre end halvdelen af den tegnede kapital, hvorfor der vil blive redegjort for den økonomiske
stilling på generalforsamlingen. Egenkapitalen forventes reetableret gennem indtjeningen i de kommende regnskabsår eventuelt suppleret med kapitaltilføjelser enten ved konvertering af konvertible
gældsbreve eller kontante forhøjelser.
Det er ledelsens vurdering, at kapitalberedskabet er på plads for 2019, herunder at mellemværender
med selskabets kapitalejere først afvikles, når der er økonomisk råderum hertil. Endvidere har selskabet
finanseringstilsagn fra kapitalejere på 750 t.kr. som kan udnyttes, hvis der bliver behov herfor.
Flerdoblet omsætning
2018 blev endnu et godt år for Princh, der fordoblede omsætningen i forhold til 2017. Væksten blev
primært drevet via nationale partnere og Princh’s online kundeakvisitionskanaler, der udgør en større og
større andel af salget.

Stærk vækst i Nordeuropa og USA
Væksten blev drevet fra såvel hjemmemarkedet som nye markeder og har nu gjort Princh til den førende
print- og kopiløsning i sit segment i Nordeuropa. Således udgør Danmark nu kun en mindre andel af den
samlede omsætning for Princh.

Konstant omkostningsniveau
På trods af den høje vækstrate, har Princh formået at fastholde omkostningsniveauet fra 2017. De indbyggede skaleringsfordele i produktet og forretningsmodellen sammenholdt med et støt stigende niveau
for inbound salg, gør dette muligt.

Kundedialog og agilitet
En af hovedårsagerne til Princh’s succes har været - og er - et klart fokus på dialog med kunderne om
deres behov og den fremtidige udviklingsretning. Princh’s organisering sikrer samtidig en agilitet, der gør
Princh i stand til hurtigt og effektivt at tilpasse sig de skiftende behov hos kunderne og den generelle
markeds- og teknologiudvikling.

Fokus på produktudvikling
På produktsiden bar 2018 præg af at være et år med fokus på lancering af nye features samt en gennemgående opdatering af Princh’s backend bl.a. som konsekvens af GDPR. Samtidig fortsattes arbejdet
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Ledelsesberetning
med tilføjelsen af nye betalingsmuligheder, der er et kerneelement i Princh’s værdi for kunderne. Princh
er anerkendt af kunderne for at være den bedste og mest brugervenlige løsning i segmentet.

Fremtiden
I 2019 fortsætter Princh den markante vækst – særligt i USA og Storbritannien. Rent produktmæssigt
bliver der tilføjet en række nye betalingsmuligheder og lavet væsentlige opdateringer til eksisterende
produkter, der er med til at sikre, at Princh fortsat vil være den mest attraktive løsning. I løbet af 2019
vil der også blive foretaget undersøgelser af produkt-/markedsfit i nye markeder.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2018
Resultatop gøre lse for 2018

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

2

Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

Andre finansielle indtægter
virksomheder
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat

Årets resultat

2017

kr.

kr.

1.238.588

408.039

(2.796.809)

(2.562.935)

(1.050.000)

(1.050.000)

(2.608.221)

(3.204.896)

1.976

Finansielle omkostninger fra tilknyttede

Skat af årets resultat

2018

3

0

(17.428)

(33.664)

(260.426)

(1.186)

(2.884.099)

(3.239.746)

567.000

728.300

(2.317.099)

(2.511.446)

(2.317.099)

(2.511.446)

(2.317.099)

(2.511.446)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2018
Balan ce pr. 31.12. 201 8

2018

2017

kr.

kr.

2.625.000

3.675.000

2.625.000

3.675.000

2.625.000

3.675.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

35.581

0

Andre tilgodehavender

50.333

48.726

Tilgodehavende selskabsskat

334.000

360.000

Tilgodehavender

419.914

408.726

Likvide beholdninger

1.494.910

807.195

Omsætningsaktiver

1.914.824

1.215.921

Aktiver

4.539.824

4.890.921

Note

Erhvervede lignende rettigheder
Immaterielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

4
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Balance pr. 31.12.2018

Virksomhedskapital

2018

2017

Note

kr.

kr.

5

500.000

500.000

Overført overskud eller underskud

Egenkapital

(1.378.190)

938.909

(878.190)

1.438.909

Udskudt skat

577.000

810.000

Hensatte forpligtelser

577.000

810.000

1.250.000

750.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser

768.349

487.695

Gæld til tilknyttede virksomheder

479.382

405.391

1.980.343

720.000

362.940

278.926

Kortfristede gældsforpligtelser

4.841.014

2.642.012

Gældsforpligtelser

4.841.014

2.642.012

Passiver

4.539.824

4.890.921

Konvertible og udbyttegivende gældsbreve

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Anden gæld

Going concern

1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

6

Eventualforpligtelser

7
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Egenkapitalopgørelse for 2018
Egenkapita lopgø relse fo r 20 18

Overført

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Virksom-

overskud eller

hedskapital

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

500.000

938.909

1.438.909

0

(2.317.099)

(2.317.099)

500.000

(1.378.190)

(878.190)
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Noter
Noter

1. Going concern
Ledelsen er opmærksom på, at virksomhedskapitalen ved aflæggelse af årsrapporten for 2018 nu udgøre mindre end halvdelen af den tegnede kapital, hvorfor der vil blive redegjort for den økonomiske
stilling på generalforsamlingen. Egenkapitalen forventes reetableret gennem indtjeningen i de kommende regnskabsår eventuelt suppleret med kapitaltilføjelser enten ved konvertering af konvertible
gældsbreve eller kontante forhøjelser.
Det er ledelsens vurdering, at kapitalberedskabet er på plads for 2019, herunder at mellemværender
med selskabets kapitalejere først afvikles, når der er økonomisk råderum hertil. Endvidere har selskabet
finanseringstilsagn fra kapitalejere på 750 t.kr. som kan udnyttes, hvis der bliver behov herfor.

2018

2017

kr.

kr.

2.730.556

2.511.500

Andre omkostninger til social sikring

15.905

14.579

Andre personaleomkostninger

50.348

36.856

2.796.809

2.562.935

7

6

2. Personaleomkostninger
Gager og lønninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2018

2017

kr.

kr.

3. Skat af årets resultat
Aktuel skat

(334.000)

(360.000)

Ændring af udskudt skat

(233.000)

(230.000)

Regulering vedrørende tidligere år

0

Refusion i sambeskatning

0
(567.000)

1.700
(140.000)
(728.300)
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Noter
Erhvervede
lignende
rettigheder
kr.
4. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo

5.250.000

Kostpris ultimo

5.250.000

Af- og nedskrivninger primo

(1.575.000)

Årets afskrivninger

(1.050.000)

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(2.625.000)

2.625.000

5. Virksomhedskapital
Selskabet har implementeret et optionsprogram, som giver ret til at tegne 25.000 stk. nye aktier i selskabet med en nominel værdi af DKK 1 kr. pr. aktie.
Tegningsretten optjenes i perioden frem til 31. december 2020, såfremt fastlagte målsætninger opnås.
Tegningsretten kan udnyttes 2 år fra endelig erhvervelse af de pågældende warrants. Der er pr.
31.12.2018 ikke optjent tegningsretter.

6. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Selskabet har indgået lejekontrakter med en opsigelsesvarsel på 3 måneder. Den samlede lejeforpligtelse
udgør 47 t.kr.
7. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Wheebles IVS som administrationsselskab. Selskabet
hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom subsidiært for indkomstskatter mv. for de
sambeskattede selskaber begrænset til den ejerandel, hvormed selskabet indgår i koncernen, og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen
fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og
måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder består af renteomkostninger mv. fra gæld til tilknyttede virksomheder.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med Wheebles IVS og øvrige koncernselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld
fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle rettigheder.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter
afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives lineært over aftale-perioden.
Der afskrives over 5 år.
Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende og skyldig Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

