Tlf: 7642 9400

BDO Statsautoriseret
Roms Hule 4, 1. sal
DK-7100 Vejle
CVR-nr. 20222670

vejle@bdo.dk
www.bdo.dk

MIRALIX AIS
ÅRSRAPPORT
2012/13

Preben Kirkeby

CVR-NR. 26 23 13 45

revisionsaktieselskab

1

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Selskabsoplysninger
Selskabsoplysninger

.

2

Ledelsespåtegning.

.

3

Den uafhængige revisors erklæringer,

.

4

.

5

Anvendt regnskabspraksis.

.

6-9

Resultatopgørelse

.

10

Balance

.

11-12

Noter

.

13-14

Påtegninger

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning
Årsregnskab 1. april 2012 - 31. marts 2013

BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOInternational Limited - et UK-baseret selskab med begrænset
hæftelse - og en del af det Internationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer,

2

SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabet

Miralix AIS
Snedkervej 5
8722 Hedensted
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

26231345
Hedensted
1. april 2012 - 31. marts 2013

Bestyrelse

Mads Transel, formand
Preben Kirkeby
Simon Kirkeby
John Palle Andersen

Direktion

Preben Kirkeby

Revision

BOO Statsautoriseret
Roms Hule 4, 1. sal
7100 Vejle

revisionsaktieselskab

3

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet
marts 2013 for Miralix A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse

og godkendt årsrapporten

for 1. april 2012 - 31.

med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
april 2012 - 31. marts 2013.
Ledelsesberetningen
indeholder
beretningen omhandler.

efter

vores opfattelse

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

en retvisende

godkendelse.

Hedensted, den 7. maj 2013

Preben'Kirkeby

pre1ii

redegørelse

for de forhold,
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER

Til kapitalejeren

i Miralix A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Miralix A/S for regnskabsåret 1. april 2012 - 31. marts 2013, 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation
i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse,
konklusion.

at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
april 2012 - 31. marts 2013 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 udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

nt Skov
Statsautoriseret

revisor
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktiviteter består i at udvikle og servicere software til UC (Unified Communications)
kommunikationsløsninger med integration af telefoni i Microsoft Lync og Ren Mobil telefoni løsninger.
Miralix udvikler ligeledes software til Kontakt Center løsninger med avanceret
forbedrer slutkundernes konkurrenceevne.
Formålet med disse udviklingsaktiviteter
Telekommunikationsløsninger.

er at forbedre

nytteværdien

analysemodul,

af kundernes

som

investering

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Selskabet er pr. 1. april2012 fusioneret med søsterselskabet
Selskabet forventer en positiv udvikling i indtjeningen
nye produkter.

NWGruppen A/S.

både på eksisterende

produkt palette,

dels på

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
Miljøforhold
Miralix A/S tilsigter at begrænse miljøbelastningen

af vore aktiviteter.

Eksempler på dette er en lang række strømbesparende
kontormiljøet, i serverrummet, standbye strømforbruget

aktiviter,
osv.

der skal begrænse strømforbruget

i

Der er investeret i solceller på taget, som producerer strøm.
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Selskabet har igen i dette regnskabsår afholdt væsentlige omkostninger til udvikling af Miralix's egen
udviklet produkt portefølje, som kan inddeles i følgende hovedområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integrations ydelser til sammenkobling af Mobiloperatør IN Platform med MSLync
PC Omstillingsborde til hostede-, mobil-, og UC- løsninger
Apps til Smartphones
Kontakt Center løsninger til Microsoft Lync og andre platforme
Desctop app med Click2dial og fraværs registrering
IVR (Interactive Voice Response) til "tryk selv services" samt voice recording og "henvisnings"
systemer

Alle udviklingsomkostninger

er udgiftsført i resultatopgørelsen.
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ANVENDTREGNSKABS
PRAKSIS

Årsrapporten for Miralix A/S for 2012113 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseB.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksiser ændret på følgende områder:
•

Indregning af foreslået udbytte som en del af egenkapitalen. Udbytte var tidligere indregnet
som en gældsforpligtelse.

Selskabet har valgt at indregne foreslået udbytte som en del af egenkapitalen, da dette er
overensstemmelse med årsregnskabslovenshovedregel og ansesfor god praksis.
Sammenligningstal vedrørende praksisændringen er tilpasset for sidste år. Praksisændringen er
indregnet direkte på egenkapitalen primo, jf. egenkapitalnoten.
Den akkumulerede virkning af praksisændringerne påvirker alene egenkapitalen, der pr. 1. maj 2012 er
forøget med 383. tkr., vedrørende foreslået udbytte primo, og en forøgelse af egenkapital med 2.600
tkr., der vedrører foreslået udbytte for året.
Sammenligningstal
Sammenligningstallene i resultatopgørelsen og balancen kan ikke sammenholdes med indeværende år,
da selskabet er fusioneret med NWGruppen A/S. Sammenligningstallene er ikke korrigeret.
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, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.
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 inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssigeværdi 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 beløb af årets afsluttede salg med fradrag af salgsrabatter og
moms.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

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.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleornkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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
Årets 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
Immaterielle an lægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3-5 år.
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS

Materielle anlægsaktiver
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

0%
0%
0%

5 år
3-? år

5 år

Småanskaffelser med en kostpris på under 12,3 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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.
Leasingkontrakter
Ydelser i forbindelse med leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens
løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under
eventualposter mv.
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
hj emtagelsesom kastninger.

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.
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

af det udførte arbejde.
og de samlede forventede

aktiver
indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

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. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 25 %.
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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RESULTATOPGØRELSE

1. APRIL - 31. MARTS

Note

2012/13

kr.

2011/12

kr.

BRUTTOFORTJENESTE.

.

15.530.961

4.151.058

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger

..
..

-12.096.396
-1.768.013

-3.517.392
-161.616

DRIFTSRESULTAT

.

1.666.552

472.050

Finansielle indtægter.....................................................
Finansielle omkostninger

.

RESULTAT FØR SKAT

.

2

Skat af årets resultat.....................................................
ÅRETS RESULTAT

106.853
-110
1.773.295

3

-461.837

..

1.311.458

..
.

2.600.000
-1.288.542

40.095
O
512.145

-129.267
382.878

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret.
Anvendt af tidligere års overskud
I ALT

.

1.311.458

382.878
O
382.878
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BALANCE31. MARTS

AKTIVER

Goodwill.
Immaterielle

2013
kr.

2012
kr.

4

O
O

93.500
93.500

5

493.000
418.308
40.714
952.022

O
64.250
O
64.250

1.191
177.207
178.398

O
62.638
62.638

Note

.
anlægsaktiver..

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

.
.
.

Andre værdipapirer
Lejedepositum
Finansielle anlægsaktiver

.
.
.

ANLÆGSAKTIVER

.

1.130.420

Varebeholdninger

.

384.713

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

.
.
.
.
.
.
.
.

1.777.408
265.958
300.933
206.593
217.424
O
269.350
3.037.666

651.904
O
996.363
24.297
56.349
52.427
26.101
1.807.441

Likvider

.

6.978.344

1.629.546

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

10.400.723

3.436.987

AKTIVER

.

11.531.143

3.657.375

220.388
O
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BALANCE31. MARTS

Note

PASSIVER

Aktiekapital.
Overført overskud
Foreslået udbytte for regnskabsåret

,
,
..

EGENKAPITAL.............................................................

6

2013
kr.

2012
kr.

1.600.000
3.415.124
2.600.000

540.000
1.385.932
382.878

7.615.124

2.308.810

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

,
,
..
,
..
..
,

O
949.818
483.133
38.751
115.075
2.329.242
3.916.019

9.299
453.067
19.681
O
O
866.518
1.348.565

GÆLDSFORPLIGTELSER

..

3.916.019

1.348.565

PASSIVER

..

11.531.143

3.657.375

Eventualposter

mv.

7

Pantsætninger

og sikkerhedsstillelser

8

13

.NOTER

Personaleomkostninger
Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2012/13
kr.

2011/12
kr.

10.719.638
728.727
648.031

3.140.877
181.734
194.781

1
.
.
..

3.517.392

12.096.396

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Renteindtægter i øvrigt.

2
.
.

95.477
11.376

3
indkomst

.
.

515.074
-53.237

147.576
-18.309
129.267

461.837

Immaterielle

33.750
6.345
40.095

106.853

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige
Regulering af udskudt skat

Note

anlægsaktiver

4
Goodwill

Kostpris 1. april 2012
Overførsler til/fra andre poster
Kostpris 31. marts 2013

..
..
.

275.000
7.041.986
7.316.986

Afskrivninger 1. april 2012
Praksisændring.
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. marts 2013

.
.
.
.

181.500
5.633.588
1.501.898
7.316.986

Regnskabsmæssig

.

O

værdi 31. marts 2013

Materielle anlægsaktiver

5

Biler

o

O
236.517
43.515
-3.471
276.561

496.966
-542.892
142.926
97.000

162.485
1.145.373
-113.811
169.401
1.363.448

O
205.865
-3.471
33.453
235.847

493.000

418.308

40.714

.
..
.
.
..

1.144.180
480.000
-1.034.180
590.000

Afskrivninger 1. april 2012.
Tilgang ved fusion
Afskrivninger solgte aktiver
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. marts 201 3

.
.
.
.
..

værdi 31. marts 2013 ........

Indretning af
lejede lokaler

226.734
1.324.586
344.394
-113.958
1.781.756

Kostpris 1. april 2012
Tilgang ved fusion
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. marts 2013

Regnskabsmæssig

Inventar

o

14

NOTER

Note

Egenkapital

6

Aktiekapital

Egenkapital1. april 2012
,.
Tilgang ved fusion.................................
Betalt udbytte
Forslag til årets resultatdisponering.
Egenkapital31.

marts 2013

540.000
1.060.000

Overført
overskud

1.385.932
3.317.734

.
-1.288.542
1.600.000

3.415.124

Foreslået
udbytte for
regnskabsåret

382.878
-382.878
2.600.000
2.600.000

I alt

2.308.810
4.377.734
-382.878
1.311.458
7.615.124
2013
kr.

Aktiekapital 1. april 2008
Tilgang ved fusion 1. april 2012

.
.

Aktiekapital

.

31. marts 2013

Eventualposter

540.000
1.060.000
1.600.000

mv.
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Leasingforpligtelser
Selskabet har indgået leasingaftale med en årlig leasingydelse på 65 tkr. Leasingkontrakten
har en restløbetid på 5 mdr. med en samlet restleasingydelse på 129 tkr.
Selskabet har indgået leasingaftale med en årlig leasingydelse på 50 tkr. Leasingkontrakten
har en restløbetid på 21 mdr. med en samlet restleasingydelse på 76 tkr.
Selskabet har indgået leasingaftale med en årlig leasingydelse på 55 tkr. Leasingkontrakten
har en restløbetid på 21 mdr. med en samlet restleasingydelse på 96 tkr.
Selskabet har indgået leasingaftale med en årlig leasingydelse på 31 tkr. Leasingkontrakten
har en restløbetid på 9 mdr. med en samlet restleasingydelse på 24 tkr.
Garantiforpligtelser
Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på udført arbejde ud over de under hensættelser
anførte beløb.

Pantsætninger
Ingen.

og sikkerhedsstillelser
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