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Vi liker å omtale oss som en liten aktør med store ambisjoner. nLogic har allerede vært 9 år i 
bransjen, og vi har gått fra å være en gründer til å bli en bedrift i utviklingsfase med god resultatvekst!

2016 har vært et år med mange endringer, som har vært innholdsrikt og krevende. Vi kan se tilbake 
på nye lokaler på Skøyen, nye ansatte og vi har fått ny og fornyet tillit hos våre kunder. Neste år skal 
vi feire nLogics 10 års jubileum, sammen med våre aller mest trofaste – kundene våre! 

Dette ser vi frem til! 

Endringer i markedet
For å lykkes i markedet, må vi være best på det vi gjør. Vi jobber alltid med utvikling og utvidelse av 
våre kompetanseområder, og i et marked som blir mer og mer digitalisert og automatisert så er det 
viktig at vi holder følge. Vi er opptatt av å skape en god dialog med kunder, slik at vi kan skreddersy 
løsninger raskt ut fra kundens behov. 

Vi tilbyr løsninger innen nettverk, sikkerhet og datasenter. Våre kunder strekker seg fra sør til nord, 
og vi er med på å bygge Norges digitale infrastruktur. Om det er en byggekloss av gangen, eller en 
komplett løsning! 

Vi skal gjøre vårt for å ha fornøyde kunder, gjennom vår kompetanse og med tilstedeværelse fra 
innovative teknologipartnere. Som en liten aktør med store ambisjoner, så skal vi tilby det beste!  

Når vi nå setter punktum for 2016, skal vi anerkjenne innsatsen som har ført til de gode resultatene. 
Vår oppmerksomhet er nå rettet frem i tid, og vi skal fortsette med tydelige prioriteringer for å ta oss 
mot vårt overordnede mål: Building The New Network!

Daglig leder har ordet

nLogic AS
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2016 ble et år med mange prosjekter for både nye og eksisterende kunder. Den organiske veksten 
for nLogic var på 9% sammenlignet med utgangen av 2015. nLogic hadde også i 2016 en lønnsom 
vekst. Vi har som målsetning å videreføre 
vår vekststrategi, og sette en klar og tydelig 
tilstedeværelse i markedet.

Systemleveranser (produkt) var i 2016 det klart 
største inntektsområdet for nLogic. Jobben 
med å øke både konsulent og service salget 
startet i 2014, og vi har sett gode resultater 
av dette i 2016. Fordelingen mellom de tre 
produktområdene fordeler seg med 64% på 
produkt, 26% på service og 10% på konsulent.  

Gaselle bedrift og Juniper 
Networks Elite Partner
nLogic har en klar målsetning om å skape 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 kjerner av leveransen. Kundene til nLogic er 
med noen unntak, mellomstore og store organisasjoner. 

Vi ble har levert flere spennende prosjekter i 2016. Bane NOR, UNINETT, Bredbåndsfylket 
Troms, GET og Eidsiva bredbånd valgte nLogic som en strategisk samarbeidspartner på viktige 
infrastrukturprosjekter. 

nLogic ble også i år med på Gasellelisten for Oslo i 2016. 

Totalt omsatte nLogic for NOK 86.716.957,- i 2016, driftsresultatet var på NOK 1.446.118.

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.  

Organisasjon
Ved utgangen av 2016 var det ansatt 23 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.

nLogic AS
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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. 

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

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

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 2016 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:

nLogic AS
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Grunnlag for videre vekst og utvikling
Selskapets hovedmålsetning med å skape vekst, ligger til grunn for vår strategiske retning for 2017. Både 
innen telekom, private- og offentlige markedssegmenter opplever vi en god etterspørsel etter våre tjenester og 
produkter. 

Selskapet har i 2016 flyttet til et nytt hovedkontor og har funnet seg godt til rette i nye omgivelser. Bedre 
tilgjengelighet for ansatte, kunder og leverandører har gitt en større nærhet til markedet. Selskapet opplever at 
man har et godt utgangspunkt for videre rekruttering og vekst. 

Den langsiktige målsetningen er å skape en bedre plattform for selskapets arbeidsmiljø, vekst og lønnsomhet. 
Makroøkonomisk ser også bildet stabilt ut for 2017. 

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 på ulike områder. Selskaper har ingen lån og er dermed 
ikke eksponert for en endring i rentenivå. Innen valutarisiko er nLogic eksponert for, og en aktiv 
forvaltning medførte et lite positivt resultat på valutasiden. Dette på tross av et volatilt valutamarked i 
2016. 

Målsetting er å avdempe den finansielle risiko 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 2016 AAA akkreditering his 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. I 2016 har vært preget av overskuddslikviditet og likvider er 
plassert på høyrentekonti i bank i henhold til styrets retningslinker. 

Anvendelse av årets overskudd
nLogic AS oppnådde et driftsresultat på NOK 1.771.403,- og et overskudd etter skatt på NOK 
1.270.965,-. Overskuddet disponered med kr NOK 1.270.965,- som overføres til annen egenkapital.

Styret i nLogic AS
Oslo, 03.03.2017

Arne Giæver
Styremeleder

Erlend Bonesvoll
Styremedlem/Adm. dir

Petter Hansen
Styremedlem

Jørgen Johansen
Styremedlem

nLogic AS
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Resultatregnskap Note 2016 2015

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter 2 86 716 957 78 838 736       
Sum driftsinntekter 86 716 957       78 838 736       

Varekostnader 54 390 290       50 040 332       
Lønnskostnad. 3, 4 20 930 490       15 677 990       
Avskrivning på driftsmidler og immatrielle eiendeler 7 444 593 47 729
Annen driftskostnad 3 9 505 466 8 098 732
Sum driftskostnader 85 270 839 73 864 782

Driftsresultat 1 446 118 4 973 954         

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 67 214 225 080            
Annen finansinntekt 646 736            567 928
Annen rentekostnad 12 553              10 508              
Annen finanskostnad 376 111 547 741         
Resultat av finansposter 5 325 285 234 759               

Ordinært resultat før skattekostnad 1 771 403         5 208 713
Skattekostnad på ordinært resultat 6 500 438         1 443 722
Ordinært resultat 1 270 965         3 764 991

Årsresultat 1 270 965         3 764 991         

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 11 1 270 965         3 764 991
Sum overføringer 1 270 965 3 764 991         

RESULTATREGNSKAP8
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Eiendeler Anleggsmidler Note 2016 2015

Utsatt skattefordel                                                              6 0 6 045                       
Sum immaterielle eiendeler                                                                     0 6 045                       

Varige driftsmidler
Utsatt skattefordel                                                              7 1 500 708            61 264            
Sum immaterielle eiendeler                                                                     1 500 708 61 264            

Sum anleggsmidler 1 500 708 67 310            

BALANSE9

Omløpsmidler Note 2016 2015

Lager av varer og annen beholdning                               8 3 465 098                       3 560 828                       

Fordringer
Kundefordringer 17 783 729       15 484 607       
Andre kortsiktige fordringer                                             12 13 508 529         10 354 839         
Sum fordringer 31 292 258       25 839 446       

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 24 374 029 30 095 922       
Sum omløpsmidler 59 131 385       59 496 196       

Sum eiendeler 60 632 092 59 563 506       



Egenkapital og gjeld Note 2016 2015

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 10, 11 1 200 000 1 200 000
Egne aksjer 3, 11 -400 000 0
Sum innskutt egenkapital 800 000 1 200 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 11 14 519 472       20 048 507       
Sum opptjent egenkapital 14 519 472       20 048 507       

Sum egenkapital 15 319 472 21 248 507       

Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 6 27 246 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 10 236 811         12 953 644         
Betalbar skatt 6 467 147         1 450 358         
Skyldig offentlige avgifter 4 888 408 4 479 468         
Annen kortsiktig gjeld 12 29 693 009 19 431 529              
Sum kortsiktig gjeld 45 285 374 38 314 999       

Sum gjeld 45 312 620 38 314 999       

Sum egenkapital og gjeld 60 632 092       59 563 506       

Styret i nLogic AS
Oslo, 03.03.2017

Arne Giæver
Styremeleder

Erlend Bonesvoll
Styremedlem/Adm. dir

Petter Hansen
Styremedlem

Jørgen Johansen
Styremedlem

nLogic AS
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Nye lokaler
I august 2016 flyttet nLogic 
til nye lokaler som ligger 
sentralt på Skøyen i Oslo. 



nLogic AS

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998 og i tråd med norske regnskapsstandarder og god 
regnskapsskikk.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av 
eiendeler og gjeld:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen 
ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende er 
benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med 
nedskrivning til virkelig verdi ved ikke forbigående verdifall. 
Anleggsmidler som verdiforringes avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi.

Gjeld føres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og 
endres ikke som følge av renteendring.

Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag 
for avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk 
levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært 
over antatt økonomisk levetid.

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil 
og forventet sluttlønn som opptjenings- grunnlag lagt til 
grunn. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester skal inntektsføres i takt 

NOTER12

med utførelse. Andelen av salgsinntekter som knytter seg 
til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent 
inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med 
levering av ytelsene.

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.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto 
salgsverdi.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til 
balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret 
med valuta- terminkontrakter er vurdert til terminkurs, 
med unntak av renteelementet som blir periodi- sert og 
klassifisert som renteinntekt/-kostnad.

Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at 
skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige 
resultat før skatt. Skatt tilknyttet egenkapitaltransaksjoner 
føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av 
betalbar skatt og endring i netto utsatt skattefordel.
 
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets 
skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. 
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat 
av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i 
balansen. Utsatt skattefordel bokføres.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016

Note 2 - Salgsinntekter

Salgsinntekt per virksomhetsområde 2016 2015

Hardware 61 094 130 52 295 628
Support 15 954 672 16 832 244
Konsulent 9 668 154 9 710 864
Sum salgsinntekter 86 716 957 78 838 736
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Note 2 - fortsetter

Geografisk fordeling 2016 2015

Norge 84 118 273 72 834 977
Nederland 2 183 763 6 003 759
Sverige 44 851 0
Storbritannia 37 170 0
USA 86 780 0
Island 246 119 0
Sum salgsinntekter 86 716 957 78 838 736

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån mv. 

Lønn og sosiale kostnader 2016 2015

Lønninger 17 660 488 13 515 755
Folketrygdavgift 2 564 268 1 945 873
Pensjonskostnader 579 000 448 650
Øvrige personalkostnader 283 991 308 913
Refusjon -157 257 -541 201
Sum lønn og sosiale kostnader 20 930 490 15 677 990

Ytelser til ledende personer 2015 2015

Adm. dir 1 068 316 608 316
Øvrige styremedlemmer (lønn) 1 863 921 2 211 843
Styrehonorar 0 0
Revisor, revisjon (ekskl. mva) 61 875 64 000
Revisor, andre tjenester (ekskl. mva) 0 0
Sum 2 994 112 2 536 237
Gjennomsnittlig antall årsverk 19 16

Daglig leder har motatt bonus for 2016 på kr 460.000,-. Denne er utbetalt i januar 2017.
Styrets leder har motatt bonus for 2016 på kr 100.000,-. Denne er utbetalt i januar 2017.
Ingen ansatte har opsjon på kjøp av aksjer i selskapet. Ledende ansatte har ei heller aksjebasert avlønning.
nLogic AS har kjøpt 400 av sine egne aksjer i 2016.
Det er ikke ytet eller stilt garantier til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.



nLogic AS

Note 4 - Innskuddspensjon
nlogic AS har pliktig tjenestepensjonsordning i Gjensidige etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsord-
ninger tilfredstiller kravene i denne lov. Det er 21 fast ansatte i selskapet ved utgangen av 2016 og som er med i ordningen.

 Innskuddspensjon 2016 2015
Innbetalt til innskuddsfond 579 000 448 650

Sparesatser for innskuddsordningen
1 - 6 G                4 %
6 - 12 G                4 %
Uførepensjon 66 % av lønn

Note 5 - Finansposter

Finansposter 2016 2015

Finansinntekter
Renteinntekt skatteoppgjør 2 185 5 197
Renteinntekt kunder 3 292 250
Annen renteinntekt 61 738 219 633
Valutagevinst 633 720 556 734
Annen finansinntekt 13 016 11 193
Sum 713 950 793 008

Finanskostnader
Rentekostnad skatteoppgjør 0 0
Annen rentekostnad 12 553 10 508
Valutatap 373 450 547 284
Annen finanskostnad 2 662 457
Sum 388 664 558 249

Resultat av finansposter 325 285 234 759

NOTER14



nLogic AS

NOTER15

Note 6 - Skattekostnad

Skattekostnad 2016 2015

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad 1 771 403 5 208 714
Permanente forskjeller 234 891 136 618
Endring midlertidige forskjeller -137 707 26 367
Årets skattegrunnlag 1 868 587 5 371 699

Betalbar skatt, 25% / 27 % 467 147 1 450 359

Årets skattekostnad:
Betalbar skatt  467 147  1 450 359 
Endring i utsatt skatt / skattefordel  33 292  -6 636 
Årets skattekostnad  500 438  1 443 723 

Oversikt over midlertidige forskjeller  01.01.2016 31.12.2016 Endring

Positive midlertidige forskjeller
Avskrivning av inventar 0 113 525 -113 525
Sum positive forskjeller 0 113 525 -113 525

Negative midlertidige forskjeller
Skattereduserende forskjeller 24 182 0 24 182
Sum negative forskjeller 24 182 0 24 182

Netto midlertidige forskjeller -24 182 113 525 -137 707

Skatt av netto midlertidige forskjeller -6 046 27 246 -33 292
Benyttet skattesats 25 % 24 %

Utsatt skattefordel bokføres. Det er bokført kr 27.246,- i utsatt skatteforpliktelse pr 31.12.16.
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Note 7 -  Varige driftsmidler

Varige driftsmidler Inventar Kontormaskiner Kjøleanlegg Fasadeskilt Sum

Anskaffelseskost 1.1 218 468 20 177 0 0 238 645
Årets tilgang 1 446 763 291 005 98 000 48 268 1 884 036
Årets avgang 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.1 1 665 231 311 182 98 000 48 268 2 122 681

Akkumulerte avskrivninger 31.12 506 259 101 088 9 800 4 827 621 974
Balanseført verdi 31.12 1 158 972 210 094 88 200 43 441 1 500 707

Årets regnskapsmessige avskrivning 338 630 91 337 9 800 4 827 444 594
Årets skattemessige avskrivning 306 442 87 301 19 600 9 654 422 996
Årets startavskrivning, 10 % 144 676 9 800 4 827 159 303

20 % 30 % 20 % 20 %

Note 8 - Varer

 Varer 2016 2015

Lager av ferdigvarer 3 465 098 3 560 828 

Av samlet lagerverdi pr 31.12.16 er alle varer vurdert til kostpris/anskaffelseskost. Det finnes ingen ukurante varer på lager.

Note 9 - Bundene midler

Per 31.12.16 utgjør bundene midler utgjør kr 2.313.806,- hvor kr 1.403.933,- gjelder konto for depositum og kr 909 874,- 
gjelder innskudd for skattetrekk.

NOTER16
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Note 10 - Aksjonærfordeling

Selskapets aksjekapital på kr 1 200 000 består av 1200 aksjer pålydende kr 1 000. 

Aksjonærer Antall aksjer Eierandel

Arne Giæver, Styreleder 200 16,7 %
Erlend Bonesvoll, Styremedlem / Daglig leder 200 16,7 %
Jørgen Johnsen, Styremedlem 200 16,7 %
Petter Hansen, Styremedlem 200 16,7 %
nLogic AS, egne aksjer 400 33,3 %
Totalt antall aksjer 1200 100 %

nLogic AS har kjøpt egne aksjer i 2016:  400 aksjer pålydende kr 18.000,- og står som negativ egenkapital pr 31.12.16.

Note 11 - Annen egenkapital

Annen egenkapital Aksje kapital Egne  aksjer Annen  egenkapital Sum

01.01.2016 1 200 000 0 20 048 507 21 248 507

Årets resultat 1 270 965 1 270 965

Kjøp egne aksjer -400 000 -6 800 000 -7 200 000
31.12.2016 1 200 000 -400 000 14 519 472 15 319 472

Note 12 - Forskuddsbetaling av support
nLogic AS har pr 31.12.16. periodiserte supportinntekter på kr 25.984.346,- og periodiserte konsulentinntekter på kr 
499.440,-. På det samme tidspunktet utgjør forskuddsbetalte supportkostnader kr 13.387.852,- og hardwarekostnader 
1.657.205,-.

NOTER17
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t:   +47 40 61 88 88
e:  post@nlogic.no
w: nlogic.no

Postadresse
Postboks 208 Skøyen 
0213 Oslo, Norge

Besøksadresse
Karenslyst Allé 20 
0278 Oslo, Norge


