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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet
marts 2014 for Miralix A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse

og godkendt årsrapporten

for 1. april 2013 - 31.

med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
april2013 - 31. marts 2014.
Ledelsesberetningen
indeholder
beretningen omhandler.

efter

vores opfattelse

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Hedensted, den 6. maj 2014

Preben Kirkeby

~
Mads Transel
Fo~maiA

{!:;(L~
Preben Mehlsen

en retvisende

Preben Kirkeby

redegørelse

for de forhold,
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER

Til kapitaleierne

j

Mjralix AIS

ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Miralix A/S for regnskabsåret 1. april 2013 - 31.
marts 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang
i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske
revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet
og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere
sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt,
andre i virksomheden,
analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
på grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. april2013 - 31. marts 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse,
t oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

sautoriseret

e t Skov
Statsautoriseret

revisionsaktieselskab

revisor
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets hoved aktiviteter

består i at udvikle og servicere software til telefoni.

Ved hjælp af Miralix SW kan gammeldags telefonanlæg og IP Telefoni helt erstattes.
store besparelser på serviceaftaler, opgraderinger, strømforbrug mm.
Miralix UC (Unified Communications) SW løsninger giver høj integration
Ren Mobil telefoni løsninger.

Det kan medføre

af telefoni i Microsoft Lync og

Miralix udvikler ligeledes SW til Kontakt Center løsninger med avanceret analysemodul, som forbedrer
slutkundernes konkurrenceevne.
Formålet med disse udviklings aktiviteter
Telekommunikations-løsni nger.

er at forbedre

nytteværdien

af kundernes investering

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Selskabet forventer en særdeles positiv udvikling i aktivitetsniveau
palette er nyudviklet, fuldt afprøvet og særdeles efterspurgt.

og indtjeningen,

idet vores produkt

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
Miljøforhold
Idet Miralix løsninger kan fjerne behovet for gammeldags IP telefoner, vil strømforbruget reduceres
betragteligt i kontormiljøer, og da Miralix løsninger understøtter virtualisering vil strømforbruget også
blive reduceret i serverrum.
Ud over at hjælpe vores kunder og os selv med at spare strøm tilsigter Miralix at begrænse
belastningen af vore aktiviteter.
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Der er gennemført væsentlige investeringer
som kan inddeles i følgende hovedområder:
1.
2.
3.
4.
5.

miljø

i udvikling af Miralix's egen udviklet produkt portefølje,

Integrations ydelser til sammenkobling af Mobiloperatør IN Platform med MSLync
PC Omstilling til Microsoft Lync- og RenMobil- løsninger
Kontakt Center løsninger til Microsoft Lync
Analyse modul som anvendes til ressource planlægning og ledelsesinformation
IVR(Interactive Voice Response) til "tryk selv services" samt voice recording

Alle udviklingsomkostninger
er udgiftsført
i resultatopgørelsen.
grundlæggende produkter er færdigudviklet i regnskabsåret.

Det

skal

bemærkes

at

Kundernes behov vil også i det kommende år blive dækket ved nyudvikling af unikke faciliteter,
giver vores kunder konkurrencemæssige fordele.

de

som
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Miralix A/S for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet

med den danske årsregnskabslovs

efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Efterfølgende

måles aktiver og

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

inden

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Omsætningen udgør de fakturerede
moms.

beløb af årets afsluttede

salg med fradrag af salgsrabatter

og

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

salg, reklame,

administration,

Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og
lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
Person aleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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ANVENDTREGNSKABS
PRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter
og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen
mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Arets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med
fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen.

BALANCEN
Materielle an lægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

direkte tilknyttet

anskaffelsen

indtil det

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:
Brugstid

Biler
Inventar
Indretning af lejede lokaler

.
.
.

Restværdi

5 år
3-7 år
5 år

0%
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen
under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter desuden børsnoterede
aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Deposita omfatter huslejedeposita,

aktier, der ikke forventes afhændet.

Disse

som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde,
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer
hjemtagelsesomkostninger .

hvor nettorealisationsværdien

opgøres som anskaffelsespris

er

med tillæg af

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden
indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Periodeafgrænsningsposter,
Periodeafgrænsningsposter
følgende regnskabsår.

til salgsværdien
på balancedagen

aktiver
indregnet under aktiver omfatter

af det udførte arbejde.
og de samlede forventede

afholdte omkostninger vedrørende

efter-

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser
og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig
og forpligtelser.

værdi af aktiver

Udskudte skatteaktiver,
herunder skatteværdien af fremførselsberettiget
skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE1. APRIL - 31. MARTS

Note

2013/14
kr.

2012/13
kr.

.

12.829.431

15.530.962

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger

.
.

-10.361.358
-353.815

-12.096.396
-1.768.013

DRIFTSRESULTAT

.

2.114.258

1.666.553

BRUTTOFORTJENESTE

Finansielle indtægter......
Finansielle omkostninger

,

.

RESULTAT FØR SKAT
Skat af årets resultat.......
ÅRETS RESULTAT

..

2
.

2.235.181

.

..

120.923
O

3

-570.391

106.853
-110
1.773.296
-461.838

.

1.664.790

1.311.458

..
.

3.000.000
-1.335.210

2.600.000
-1.288.542

.

1.664.790

1.311.458

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING
Udbytte for regnskabsåret.
Anvendt af tidligere års overskud
I ALT
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BALANCE31. MARTS

AKTIVER

Note

2014
kr.

2013
kr.

582.629
235.252
28.284
846.165

493.000
418.308
40.714
952.022

1.387
177.207
178.594

1.191
177.207
178.398

Biler
Inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver....

.
.
.

Andre værdipapirer
Lejedepositum
Finansielle anlægsaktiver

.
.
.

ANLÆGSAKTIVER

.

Varelager
Varebeholdninger

.
.

346.678
346.678

384.713
384.713

Tilgodehavender fra salg.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

.
.
.
.
.
.
.

1.467.972
245.128
744.451
O
197.945
416.362
3.071.858

1.777.408
265.958
300.933
206.593
217.424
269.350
3.037.666

Likvider

.

6.485.197

6.978.344

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

9.903.733

10.400.723

AKTIVER

.

10.928.492

11.531.143

5

1.024.759

1.130.420
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BALANCE31. MARTS

PASSIVER

Note

Aktiekapital.
Overført overskud
Foreslået udbytte for regnskabsåret

..
..
..

EGENKAPITAL.............................................................
Hensættelse

til udskudt skat

HENSATTEFORPLlGTELSER
Gæld til pengeinstitutter
Modtagne forudbetalinger
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede selskaber
Selskabsskat
Anden gæld.
Kortfristede gældsforpligtelser
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER

6

2013
kr.

1.600.000
2.079.914
3.000.000

1.600.000
3.415.124
2.600.000

6.679.914

7.615.124

.

3.749

O

.

3.749

O

13.395
900.797
452.967
O
360.050
2.517.620
4.244.829

O
949.818
483.133
38.751
115.075
2.329.242
3.916.019

.

4.244.829

3.916.019

..

10.928.492

11.531.143

.
..
..
..
..
.
.

Eventualposter

mv.

7

Pantsætninger

og sikkerhedsstillelser

8

Ejerforhold

2014
kr.

9

12

NOTER

2013/14

Personaleomkostninger
Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

kr.

9.248.763
681.804
430.791

10.719.638
728.727
648.031

1
.
.
..

10.361.358

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter i øvrigt

12.096.396

2
.
.

96.522
24.401
120.923

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat
Reg. af udsk. skat som følge af ændret skattesats.

95.477
11.376
106.853

3
.
.
.

360.049
210.853
-511
570.391

Immaterielle

Note

2012/13

kr.

515.075
-53.237
O
461.838

anlægsaktiver

4
Goodwill

Kostpris 1. april 2013
Kostpris 31. marts 2014

.
.

7.316.986
7.316.986

Afskrivninger 1. april 2013
Afskrivninger 31. marts 2014,

.
.

7.316.986
7.316.986

Regnskabsmæssig

.

værdi 31. marts 2014

o

Materielle an lægs aktiver

5

Biler

Inventar

Indretning af
lejede lokaler

Kostpris 1. april 2013
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. marts 2014

.
.
.
..

590.000
227.500
O
817.500

1.781.756
20.459
-22.565
1.779.650

276.560
O
O
276.560

Afskrivninger 1. april 2013
Afskrivninger solgte aktiver
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. marts 2014"

.
.
.
..

97.000
O
137.871
234.871

1.363.448
-22.565
203.515
1.544.398

235.847
O
12.429
248.276

582.629

235.252

28.284

Regnskabsmæssig

værdi 31. marts 2014 ........
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NOTER

Note
Egenkapital

6
Foreslået
Overført
udbytte for
overskud regnskabsåret

Aktiekapital

Egenkapital1. april 2013........................
Betalt udbytte
Forslag til årets resultatdisponering
Egenkapital 31. marts 2014

1.600.000
.
.
1.600.000

I alt

3.415.124

2.600.000
7.615.124
-2.600.000 -2.600.000
-1.335.2103.000.0001.664.790
2.079.914

3.000.000

6.679.914
2014
kr.

Aktiekapital1. april 2009
Tilgang ved fusion 1. april 2012

.
.

Aktiekapital

.

31. marts 2014

Eventualposter

540.000
1.060.000
1.600.000

mv.
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Leasingforpligtelser
Selskabet har indgået leasingaftale med en årlig leasingydelse på 57 tkr. Leasingkontrakten
har en restløbetid på 9 mdr. med en samlet restleasingydelse på 43 tkr.
Selskabet har indgået leasingaftale med en årlig leasingydelse på 64 tkr. Leasingkontrakten
har en restløbetid på 9 mdr. med en samlet restleasingydelse på 48 tkr.
Garantiforpligtelser
Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på udført arbejde
anførte beløb.

ud over de under hensættelser

Hæftelse i sambeskatningen

Selskabet
hæfter
solidarisk med tilnyttede
virksomheder
for skat
sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

Pantsætninger
Ingen.

af

koncernens

og sikkerhedsstillelser

Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets særlige aktionærfortegnelse
kapitalposter som ejende minimum 5%af stemmerne eller aktiekapitalen:
NWG Holding A/S
Snedkervej 5
8722 Hedensted
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