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Juni 2007 ble nLogic stiftet, og ti år senere sitter vi igjen med en utrolig reise. Med mye innsats og 
stor pågangsvilje er det meste mulig. Det har vi i nLogic klart å bevise. Det har vært mange milepæler 
opp gjennom årene og status i 2017 er følgende:

• Ti år med økonomisk vekst
• 18 ansatte
• Omsettning på over 100 millioner
• Mange spennende kundeprosjekter

For å markere jubileet inviterte nLogic sine kunder, samarbeidspartnere og familie til jubileumsfest på 
taket av Oslo, og vi må kunne si oss godt fornøyd med gjennomføringen.

Når vi nå går inn i 2018 har vi klare målsetninger for hvor nLogic skal. Markedet er i stadig endring 
og det må også vi være. nLogic skal jobbe med innovasjon og ny teknologi innen vårt fagfelt. 
Med over 10 års erfaring vet vi at utvikling står sentralt for å lykkes. Vi startet 2018 med to nye 
teknologipartnere. Sentralt i selskapets datasenterarkitektur vil Nutanix og Rubrik være plassert. Når 
vi går inn i et nytt år skal vi kunne tilby det markedet etterspør. Med strategiske samarbeidspartnere 
og egen kompetanse er vi trygge på at vi kan etterleve markedets forventninger.

Når vi avsluttet 2017 var det mange høydepunkter å se tilbake på. Mye av æren for dette har våre 
ansatte og det er på plass å gi dem en stor takk for en utrolig innsats. I tillegg må vi heller ikke 
glemme å takke våre kunder som har tiltro til oss og som aldri slutter å utfordre oss! 

Jeg tror jeg snakker for alle våre ansatte når jeg sier at vi ser frem til nye spennende kundeprosjekter 
i 2018.

Erlend Bonesvoll
Adm.dir. nLogic

nLogic 10 år

2017
– Vårt første tiår!
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2017 ble et år med mange prosjekter for både nye og eksisterende kunder. Den organiske veksten 
for nLogic var på 16 % sammenlignet med utgangen av 2016. nLogic hadde også i 2017 en lønnsom 
vekst. Vi har som målsetning å videreføre 
vår vekststrategi, og sette en klar og tydelig 
tilstedeværelse i markedet.

Systemleveranser (produkt) var i 2017 det klart 
største inntektsområdet for nLogic. Fordelingen 
mellom de tre produktområdene fordeler seg 
med 73 % på produkt, 20 % på service og 7 % 
på konsulent. 

nLogic har en klar målsetning om å sette et 
sterkt fokus og spissing inn i vårt kjernemarked. 
Dette skal vi gjøre ved å rendyrke det vi kan 
best, samtidig som vi investerer i vår satsning 
på datasenter. Vi ser et stort potensiale for å 
kunne utvikle markedet videre, med eksisterende og nye kunder. Spesielt der hvor vår kompetanse, 
teknologi og tjenester kan være i kjernen av leveransen. Kundene til nLogic er med noen unntak 
mellomstore og store organisasjoner. 

Vi har levert flere spennende prosjekter i 2017. Statens Vegvesen, Basefarm, Get, PGS og Eidsiva 
Bredbånd valgte nLogic som en strategisk samarbeidspartner på viktige infrastrukturprosjekter.

Totalt omsatte nLogic for NOK 102 728 595 i 2017. Driftsresultatet var på NOK 3 157 542.

Building The New Network
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Forretningsgrunnlag
nLogic sitt forretningsgrunnlag er konkret og målrettet: 

nLogic sin satsning på rådgivningstjenester sammen med konsulentenes mulighet 
til å løse praktiske utfordringer, har resultert i flere oppdrag og rammeavtaler. 
Med vår forretningside og en effektiv driftsmodell, opererer selskapet lønnsomt 
ved leveranse av både store og mindre prosjekter. Vi vil fortsette å være en 
utfordrer som skal oppleves som positiv og annerledes enn resten av markedet. 

Geografiske markeder
nLogic har Norge som sitt primære markedsområde. 

Partnere
nLogic sitt partnerskap med Juniper Networks er av stor strategisk viktighet. Store deler av selskapets 
omsetning er tilknyttet systemleveranser med denne leverandøren. Dette partnerskapet ble utvidet 
til også å omfatte en felles strategisk målsetning om å utvikle datasenter løsninger for det norske 
markedet i årene som kommer. Innen datasenterarkitektur har nLogic fått to nye teknologipartnere i 
Nutanix og Rubrik, som vil være sentrale i selskapets satsing.

Organisasjon
Ved utgangen av 2017 var det ansatt 18 medarbeidere i nLogic. 

Styret er ikke kjent med at det forekommer forskjellsbehandling innen avansement, avlønning eller 
rekruttering grunnet kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Formål
nLogic bistår kunder med konkrete råd 
og leveranseprosjekter. Etter at prosjektet 
er levert bistår vi med videreutvikling og 
optimalisering for nye tjenester i nettverket, 
samt service og vedlikehold av løsningene.

Visjon
nLogic skal oppfattes som en ledende 
kompetansepartner i Norge innen data- og 
telekommunikasjon.
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Miljø
Selskapet er av en slik karakter at den ikke representerer noen fare for det ytre miljøet. nLogic 
etterlever gjeldende miljøforskrifter, og gjennom samarbeidspartneren NORSIRK håndteres 
utrangerte IKT-produkter i en landsdekkende ordning for elektriske og elektroniske produkter. 

Det ble i løpet av året ikke rapportert om person- eller materielle skader.

Styret påser gjennom adm.dir. at selskapet har en tilfredsstillende internkontroll.

Eierstyring og selskapsledelse
De valgte styremedlemmene i nLogic AS er alle interne, og alle styremedlemmer eier/
representerer aksjer i selskapet.

Styret i nLogic honoreres ikke, og styret har ingen opsjonsordninger i selskapet eller 
resultatavhengige honorarer.

Styret bygger sitt arbeid på prinsippet om likebehandling og ansvarlighet overfor alle aksjonærer. 
nLogic har en bevisst aksjonærpolitikk med hovedmål om å maksimere aksjonærenes avkastning 
over tid. Det er kun en akjseklasse i nLogic og alle aksjer har en stemme. 

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet og årsmøtet avholdes hvert år i april/mai. 
Her vedtas fjorårets årsoppgjør, styrets forslag til et evt. utbytte, eventuelle fullmakter til styret og 
eventuelle beslutninger i henhold til gjeldende lov eller selskapets vedtekter. 

Aksjonærer- og kapitalforhold
Selskapet har ingen opsjons- eller aksjebaserte belønningsprogrammer for ansatte eller styre. Pr. 
31. desember 2017 var det totalt 1 200 aksjer i nLogic AS med pålydende NOK 1 000.

Aksjonærer

Arne Giæver, styreleder
Erlend Bonesvoll, styremedlem / adm.dir.
Jørgen Johnsen, styremedlem
Petter Hansen, styremedlem
nLogic AS, egne aksjer

Antall aksjer

200
200
200
200
400

1200

%

16,67 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %
33,33 %

100 %Totalt antall aksjer:
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Grunnlag for videre vekst og utvikling
Selskapets hovedmålsetning med å skape vekst, ligger til grunn for vår strategiske retning for 2018.  
Både innen telekom, private- og offentlige markedssegmenter opplever vi en god etterspørsel etter 
våre tjenester og produkter. 

Den langsiktige målsetningen er å skape en bedre plattform for selskapets arbeidsmiljø, vekst og 
lønnsomhet. Makroøkonomisk ser også bildet stabilt ut for 2018. 

Etter utgangen av regnskapsåret er det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i 
årsregnskapet og som er vesentlige for å bedømme selskapets resultat og stilling. I samsvar med 
norske regnskapsregler bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift.
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Opplysning om finansiell risiko
Finansiell risiko
nLogic er lite eksponert for finansiell risiko. Selskapet har ingen lån og er dermed ikke eksponert for 
en endring i rentenivå. nLogic er eksponert for valuta, og en aktiv forvaltning medførte et lite positivt 
resultat på valutasiden.

Målsetting er å redusere den finansielle risikoen i størst mulig grad. Selskapets nåværende strategi 
innbefatter ikke bruk av fininsielle verktøy, da dette så langt ikke har vært nødvendig. Den beste 
sikringen i forhold til valutasvingninger har historisk vist seg å være tett oppfølging og endring av 
salgspris (valutaklausuler), kombinert med sikring av valuta eksponeringen på innkjøp av varer som 
er eksponert for valutarisiko. Dette krever likviditet, men selskapet har en sterk arbeidskapital og kan 
håndtere dette. 

Selskapet hadde i hele 2017 AA akkreditering hos Bisnode. 

Kredittrisiko
Risiko for at kunder og leverandører ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses 
som lav, da det erfaringsmessig er svært lite tap på fordringer. 

Likviditetsrisiko
Selskapet arbeider løpende og vurderer behovet for å utvide trekkfasilitetene. Det er ikke noen planer 
om å gjennomføre dette på kort sikt. 2017 har vært preget av overskuddslikviditet og likvider er 
plassert på høyrentekonti i bank i henhold til styrets retningslinjer. 

Anvendelse av årets overskudd
nLogic AS oppnådde et driftsresultat på NOK 3 157 542 og et overskudd etter skatt på NOK 2 519 632. 
Overskuddet på NOK 2 519 632 overføres til annen egenkapital.

Styret i nLogic AS
Oslo, 12. mars 2018

Arne Giæver
Styreleder

Erlend Bonesvoll
Styremedlem/adm.dir.

Petter Hansen
Styremedlem

Jørgen Johnsen
Styremedlem

8 STYRETS ÅRSBERETNING 2017



Resultatregnskap Note 2017 2016

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt 10 102 728 595 86 716 957
Sum driftsinntekter 102 728 595 86 716 957

Varekostnad 67 006 891 54 390 290
Lønnskostnad 1 24 095 584 20 930 490
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 437 008 444 593
Annen driftskostnad 1 8 031 570 9 505 466
Sum driftskostnader 99 571 053 85 270 839

Driftsresultat 3 157 542 1 446 118

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 132 624 67 214
Annen finansinntekt 839 443 646 736
Annen rentekostnad 0 12 553
Annen finanskostnad 779 258 376 111
Resultat av finansposter 192 808 325 285

Ordinært resultat før skattekostnad 3 350 350 1 771 403
Skattekostnad på ordinært resultat 2 830 718 500 438
Ordinært resultat 2 519 632 1 270 965

Ekstraordinære inntekter og kostnader
Årsoverskudd 2 519 632 1 270 965

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 2 519 632 1 270 965
Sum overføringer 2 519 632 1 270 965
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Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler Note 2017 2016

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 1 237 430 1 500 708
Sum varige driftsmidler 3 1 237 430 1 500 708

Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1 237 430 1 500 708

Omløpsmidler Note 2017 2016

Lager av varer og annen beholdning 4 743 432 3 465 098

Fordringer
Kundefordringer 5 27 649 596 17 783 729
Andre kortsiktige fordringer 6 15 231 172 13 508 529
Sum fordringer 42 880 768 31 292 258

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 27 083 127 24 374 029
Sum omløpsmidler 70 707 327 59 131 385

Sum eiendeler 71 944 757 60 632 092
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Egenkapital og gjeld Note 2017 2016

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 8 1 200 000 1 200 000
Egne aksjer 8 -400 000 -400 000
Sum innskutt egenkapital 800 000 800 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 17 039 104 14 519 472
Sum opptjent egenkapital 17 039 104 14 519 472

Sum egenkapital 9 17 839 104 15 319 472

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 2 2 086 27 246
Sum avsetning for forpliktelser 2 086 27 246

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 8 223 283 10 236 811
Betalbar skatt 2 855 878 467 147
Skyldig offentlige avgifter 7 140 376 4 888 408
Annen kortsiktig gjeld 6 37 884 031 29 693 009
Sum kortsiktig gjeld 54 103 567 45 285 374

Sum gjeld 54 105 653 45 312 620

Sum egenkapital og gjeld 71 944 757 60 632 092

Styret i nLogic AS
Oslo, 12 mars 2018

Arne Giæver
Styreleder

Erlend Bonesvoll
Styremedlem/adm.dir.

Petter Hansen
Styremedlem

Jørgen Johnsen
Styremedlem
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Indirekte kontantstrøm Note 2017 2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 3 350 350 1 771 403

- Periodens betalte skatt -467 147 -1 450 358
+ Ordinære avskrivninger 437 008 444 593

+/- Endring i varelager 2 721 666 95 730
+/- Endring i kundefordringer -9 865 867 -2 299 122
+/- Endring i leverandørgjeld -2 013 528 -2 716 833
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 8 720 347 7 516 730
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 882 829 3 362 143

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 173 731 1 884 036
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -173 731 -1 884 036

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
- Kjøp av egne aksjer 0 7 200 000
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 -7 200 000

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 709 098 -5 721 893
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 24 374 029 30 095 922
= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt 27 083 127 24 374 030
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater 
og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og 
verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler 
og forpliktelser på balansedagen i henhold til god 
regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike 
skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, 
eller områder hvor forutsetninger og estimater er 
vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter 
hvert som de leveres. Inntekter fra salg av tjenester 
og langsiktige tilvirkingsprosjekter (anleggskontrakter) 
resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, 
når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en 
pålitelig måte. Når transaksjonens utfall ikke kan 
estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte 
prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir 
identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det 
estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet 
og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den 
grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie 
og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, 
fratrukket avskrivinger og nedskrivinger. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler 
som består av flere betydelige komponenter med ulik 
levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de 
ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 

kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige 
driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall 
somforventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp 
er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i 
bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til 
eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for 
nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til 
varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi 
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og 
netto salgsverdi. Netto salgsverdi er estimert salgspris 
ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige 
utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost 
inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og 
kostnader for å bringe varene til nåværende plassering og 
tilordnes ved bruk av FIFO - prinsippet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige 
kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å 
dekke forventet tap på krav.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017
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Note 1 – Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser 
til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2017 2016

Lønninger 20 175 369 17 503 231
Arbeidsgiveravgift 2 909 321 2 564 268
Pensjonskostnader 626 590 579 000
Andre ytelser 384 303 283 991
Sum 24 095 584 20 930 490

Selskapet har i 2017 sysselsatt 16 årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov omobligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Sparesatser for innskuddsordningen er 4 %.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 1 985 676 3 200 000
Sum 1 985 676 3 200 000

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 66 600.  
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 6 000.
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Note 2 – Skatt 

Årets skattekostnad 2017 2016

Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 855 878 467 147
Endring i utsatt skatt -25 160 33 291
Skattekostnad ordinært resultat 830 718 500 438

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt 3 350 350 1 771 403
Permanente forskjeller 111 355 234 890
Endring i midlertidige forskjeller 104 455 -137 707
Skattepliktig inntekt 3 566 160 1 868 587

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat 855 878 467 147
Sum betalbar skatt i balansen 855 878 467 147

Beregning av effektiv skattesats:
Resultat før skatt 3 350 350 1 771 403
Beregnet skatt av resultat før skatt 804 084 442 851
Skatteeffekt av permanente forskjeller 26 725 58 723
Effekt av endring av skattesats -91 -1 135
Sum 830 719 500 438
Effektiv skattesats 24,8 % 28,3 %

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte 
skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

2017 2016 Endring

Varige driftsmidler 9 070 113 525 104 455
Sum 9 070 113 525 104 455

Utsatt skatt (23 % / 24 %) 2 086 27 246 25 160
Effekt av endring av skattesats -91 -1 135
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Note 3 – Anleggsmidler 

Driftsløsøre, inventar ol. Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.17 2 128 681 2 128 681
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 173 731 173 731
= Anskaffelseskost 31.12.17 2 302 412 2 302 412

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 1 064 982 1 064 982
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.17 1 064 982 1 064 982

= Bokført verdi 31.12.17 1 237 430 1 237 430
Årets ordinære avskrivninger 437 008 437 008

Økonomisk levetid 5-10 år

Note 4 – Varer

2017 2016

Ferdigvarer 743 432 3 465 058
Sum netto varelager 743 432 3 465 058

Note 5 – Kundefordringer

2017 2016

Kundefordringer til pålydende 27 649 596 17 783 729
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12 27 649 596 17 783 729

Sum resultatførte tap på krav 0 0
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Note 6 – Fordringer og gjeld 

2017 2016

Fordringermed forfall senere enn ett år
Sum 0 0

Andre kortsiktige fordringer, herav forskuddsbetalte 
supportkostnader kr. 15 000 091.

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Sum 0 0

Sum 0 0

Annen kortsiktig gjeld, herav fremtidige serviceytelser kr. 33 413 886.

Note 7 – Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 861 342. 
Bundet depositumskonto husleie er på kr. 1 404 635.

Note 8 – Aksjonærer

Aksjekapitalen i nLogic AS pr. 31.12 består av Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 1 200 1 000,00 1 200 000
Sum 1 200 1 200 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var Antall Pålydende Bokført

nLogic AS 400 33,3 33,3
Arne Giæver 200 16,7 16,7
Erlend Bonesvoll 200 16,7 16,7
Jørgen Johnsen 200 16,7 16,7
Petter Hansen 200 16,7 16,7
Totalt antall aksjer 1 200 100,0 100,0
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Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder

Navn Verv Ordinære

Arne Giæver Styreleder 200
Petter Hansen Styremedlem 200
Erlend Bonesvoll Styremedlem/daglig leder 200
Jørgen Johnsen Styremedlem 200

Note 9 – Egenkapital

Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr. 31.12.2016 1 200 000 -400 000 14 519 472 15 319 472

Pr. 01.01.2017 1 200 000 -400 000 14 519 472 15 319 472

Årets resultat 2 519 632 2 519 632
Pr. 31.12.2017 1 200 000 -400 000 17 039 104 17 839 104

Note 10 – Salgsinntekter

2017 2016

Pr. Virksomhetsområde
Handelsvare 73 879 431 61 094 130
Support 20 883 737 15 954 672
Konsulent 7 965 427 9 668 154
Sum 102 728 595 86 716 956

Geografisk fordeling
Norge 88 809 391 84 118 273
Nederland 7 627 221 2 183 763
Sverige 2 466 201 44 851
Svalbard 39 770 0
Storbritannia 0 37 170
Polen 34 903 0
USA 3 716 206 86 780
Island 34 903 246 119
Sum 102 728 595 86 716 956
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