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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020 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. 31.12.2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 12.05.2021
Direktion

Thomas Günthersen Liu Ommen
adm. dir.

Hans Brink Hansen
direktør

Bestyrelse

Carl Henrik Nielsen
formand

Wenting Günthersen Liu Ommen

Thomas Günthersen Liu Ommen
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Princh A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Princh A/S for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, 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. 31.12.2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020 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 brugerne træﬀer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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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 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 anvendte 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 blandt andet 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 herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
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årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 12.05.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jens Lauridsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34323
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
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 1.241 t.kr.
Vækst trods pandemi
Coronapandemien udfordrede Princh i 2020, da størstedelen af Princh’s kunder i løbet af året var lukket ned
grundet smitterisiko. Til trods for denne situation lykkedes det at skabe vækst i den samlede omsætning og øge
markedsandelen i såvel Princh’s hjemmemarkeder (Skandinavien) samt i vækstmarkederne USA og
Storbritannien. Væksten blev primært drevet via Princh’s online kundeakvisitionskanaler.
Omkostningsbevidst
Grundet den usikre markedssituation gennem hele 2020 har Princh været meget omkostningsbevidste og
tilbageholdende med nye investeringer.
Fremtiden
I løbet af 2021 forventes det at komme tilbage til det stærke vækstspor – særligt i USA og Storbritannien, der
udgør et enormt potentiale. I starten af 2021 ændres kundekontrakter til at kræve forudbetalinger for et eller
ﬂere år ad gangen, hvilket væsentligt vil styrke det i forvejen stærke cash ﬂow.
Rent produktmæssigt lancerer Princh en proprietær cloud platform, der giver nogle markante fordele for
kunderne samt en række interessante muligheder for fremtidig videreudvikling. Derudover forventes lancering
af yderligere et produkt i suiten af dokumentydelser.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Det er ledelsens vurdering, at eﬀekten af udbruddet og spredningen af COVID-19 ikke påvirker selskabet i
væsentlig grad for regnskabet for 2021.
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Resultatopgørelse for 2020
Note
Bruttofortjeneste/-tab

2020

2019

kr.

kr.

2.216.810

2.061.647

Personaleomkostninger

2

(1.489.920)

(1.721.135)

Af- og nedskrivninger

3

(2.189.465)

(1.838.943)

(1.462.575)

(1.498.431)

0

16.295

(19.490)

(19.107)

(314.422)

(260.956)

(1.796.487)

(1.762.199)

555.547

383.731

(1.240.940)

(1.378.468)

Overført resultat

(1.240.940)

(1.378.468)

Resultatdisponering

(1.240.940)

(1.378.468)

Driftsresultat
Andre ﬁnansielle indtægter
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Andre ﬁnansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2020
Aktiver
2020

2019

Note

kr.

kr.

6

4.931.509

4.264.497

525.000

1.575.000

5.456.509

5.839.497

5.456.509

5.839.497

829.022

182.264

11.231

4.742

Andre tilgodehavender

234.155

151.562

Tilgodehavende skat

471.000

357.201

0

3.239

126

0

Tilgodehavender

1.545.534

699.008

Likvide beholdninger

1.390.779

1.062.852

Omsætningsaktiver

2.936.313

1.761.860

Aktiver

8.392.822

7.601.357

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede lignende rettigheder
Immaterielle aktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Periodeafgrænsningsposter

5
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Passiver
2020

2019

kr.

kr.

531.250

500.000

Reserve for udviklingsomkostninger

3.846.766

3.326.497

Overført overskud eller underskud

(3.526.783)

(2.984.324)

Egenkapital

851.233

842.173

Udskudt skat

672.000

757.000

Hensatte forpligtelser

672.000

757.000

Anden gæld

428.361

145.398

428.361

145.398

Bankgæld

0

1.590

Konvertible og udbyttegivende gældsbreve

0

1.250.000

2.106.243

1.106.129

502.980

490.990

2.512.383

2.241.170

751.736

582.541

567.886

184.366

Kortfristede gældsforpligtelser

6.441.228

5.856.786

Gældsforpligtelser

6.869.589

6.002.184

Passiver

8.392.822

7.601.357

Note
Virksomhedskapital

Langfristede gældsforpligtelser

7

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Anden gæld

8

Periodeafgrænsningsposter

Going concern

1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

9
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Egenkapitalopgørelse for 2020
Reserve for
Virksomheds-

Overført

udviklings- overskud eller

kapital omkostninger

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

Egenkapital primo

500.000

3.326.497

(2.984.324)

842.173

Kapitalforhøjelse

31.250

0

1.218.750

1.250.000

Overført til reserver

0

520.269

(520.269)

0

Årets resultat

0

0

(1.240.940)

(1.240.940)

531.250

3.846.766

(3.526.783)

851.233

Egenkapital ultimo
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Noter
1 Going concern
Det er ledelsens vurdering, at kapitalberedskabet er på plads for 2021. Der er i år foretaget gældskonvertering
og der er i 2021 modtaget lån fra Vækstfonden som del af indfrielse af mellemregning med tidligere kapitalejere.
Derudover har de tilbageværende ejere givet et uspeciﬁceret ﬁnansieringstilsagn for at løfte virksomheden
videre fra udrulningsfasen.
2 Personaleomkostninger
2020

2019

kr.

kr.

3.093.081

3.239.942

Pensioner

70.385

0

Andre omkostninger til social sikring

84.322

200.525

Andre personaleomkostninger

48.609

33.277

3.296.397

3.473.744

(1.806.477)

(1.752.609)

1.489.920

1.721.135

11

10

2020

2019

kr.

kr.

2.189.465

1.838.943

2.189.465

1.838.943

2020

2019

kr.

kr.

(471.000)

(357.000)

(85.000)

(22.000)

453

0

0

(4.731)

(555.547)

(383.731)

Gager og lønninger

Personaleomkostninger overført til aktiver

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere
3 Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på immaterielle aktiver

4 Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
Refusion i sambeskatning
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5 Immaterielle aktiver
Færdiggjorte

Erhvervede

udviklings-

lignende

projekter

rettigheder

kr.

kr.

Kostpris primo

5.697.326

5.250.000

Tilgange

1.806.477

0

Kostpris ultimo

7.503.803

5.250.000

Af- og nedskrivninger primo

(1.432.829)

(3.675.000)

Årets afskrivninger

(1.139.465)

(1.050.000)

Af- og nedskrivninger ultimo

(2.572.294)

(4.725.000)

4.931.509

525.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo
6 Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter omfatter den løbende udvikling af virksomhedens cloud løsning, herunder nye funktioner,
sprog mv. De aktiverede omkostninger består af interne omkostninger relateret til medarbejdere.
Den kontinuerlige udvikling af systemet forventes at sikre fortsat udvikling i det primære aktiviteter, der fører til
øgede markedsandele.
Baseret på en vurdering af de aktiverede udviklingsprojekter har ledelsen konkluderet at genindvindingsværdien
eller anvendelsesværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi.

7 Langfristede forpligtelser
Forfald

Anden gæld

efter 12

Restgæld

måneder

efter 5 år

2020

2020

kr.

kr.

428.361

428.361

428.361

428.361

Langfristet anden gæld består af indefrosne feriepenge vedrørende overgangsperioden til ny ferielov.
8 Anden gæld
2020

2019

kr.

kr.

Moms og afgifter

165.578

157.225

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

431.826

129.635

Feriepengeforpligtelser

95.256

295.681

Anden gæld i øvrigt

59.076

0

751.736

582.541
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9 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt

2020
kr.

2019
kr.

59.583

49.641
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilﬂyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdiﬀerencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og
kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som ﬁnansielle poster.
Immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta,
omregnes til historiske kurser.
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.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
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 aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab
ved salg af immaterielle aktiver.
Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle indtægter består af nettokursgevinster vedrørende transaktioner i fremmed valuta.
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.
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.
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle rettigheder.
Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart deﬁnerede og identiﬁcerbare, hvor den
tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i
virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende
produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle aktiver. Øvrige udviklingsomkostninger
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Ved indregning af
udviklingsprojekter som immaterielle aktiver bindes et beløb svarende til de afholdte omkostninger med fradrag
af udskudt skat på egenkapitalen under reserve for udviklingsomkostninger, der nedbringes i takt med af- og
nedskrivninger på udviklingsprojekterne.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager, der direkte og indirekte kan
henføres til udviklingsprojekterne.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid, der fastsættes ud fra en
konkret vurdering af det enkelte udviklingsprojekt. Den anvendte afskrivningsperioder udgør 5 år.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
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Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives lineært over
aftaleperioden.
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 skat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Tilgodehavende og skyldig sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort
som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige
underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i
sambeskatningen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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 den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

