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3 FÖRORD

2020, ett år att minnas
2020 startar network Logic Sweden AB (nLogic Sweden) på den svenska marknaden, med 
nischad fokus på att leverera den absolut bästa kompetensen på marknaden på produkter 
och lösningar från Juniper Networks och Infinera. 

Samtidigt som en global pandemi lamslog hela världen i februari, var de första anställda på 
plats och i juni var vi fulltaliga. Med facit i hand kan vi inte annat än vara väldigt tacksamma 
och stolta för den tid verksamheten varit igång under 2020.Vi summerar det första 
verksamhetsåret med en imponerade kundlista och feedback från våra kunder att de 
värdesätter kompetensen vid tillför kring vår produktportfölj.

Utsikterna för 2021 är väldigt goda och vi startar upp året med att bli officiell Elite partner till 
Juniper Networks helt på egna ben (nLogic koncernen är Elite Group partner). Vi har 
uppnått GOLD Partner-status hos Infinera och en partnerrelation med Smartoptics växer sig 
starkare. Förutsättningarna för att utveckla vår affär inom optiska nät växer i rask takt. Vi 
upplever en stark efterfrågan av våra produkter och lösningar inom de flesta 
marknadssegmenten såsom, större företag,industri, offentlig sektor och telekom.
Den långsiktiga målsättningen är att skapa en bättre plattform för bolagets arbetsmiljö, 
tillväxt och lönsamhet. 

Makroekonomiskt ser det också stabilt ut för 2021 för vår del av IT-branschen. Den rådande 
pandemin och det kommande världsläget bedömer vi som förhållande liten påverkan på vår 
verksamhet då vi varken har en kundbas eller inriktar oss till de branscher som är mest 
utsatta av pandemin såsom, transport, hotell, rese-och restaurangbranschen. Efterfrågan 
på kapacitetsutökningar i nätverk och IT-säkerhet följer också med trenden när flera 
människor arbetar hemifrån.

Marcus Wahlberg

Verkställande direktör network Logic AB
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Affärsidé

nLogics affärsidé är konkret och målinriktad:

Syfte

nLogic hjälper kunder med specifika råd 
och leveransprojekt. Efter att projektet 
har levererats hjälper vi till vidare 
utveckling och optimering av nya tjänster 
samt service och underhåll av 
lösningarna.

Vision

nLogic ska uppfattas som en ledande 
kompetenspartner i Sverige inom data 
och telekommunikation.

nLogics satsning på projektaffären, (dvs leverans av systemlösning, produkter, 
installation och supportavtal)  tillsammans med våra konsulters möjlighet att lösa 
praktiska utmaningar, har resulterat i flera uppdrag och ramavtal. Med vår affärsidé och 
en effektiv driftsmodell, är vi lönsamma i våra leveranser av både mindre och större 
projekt. Vi ska fortsätta att vara en utmanare som skall upplevas som positiv och 
annorlunda än resten av marknaden.

Den svenska IT-marknaden har visat en positiv och sund efterfrågan både på nätverks- och 
säkerhetslösningar. Totalt förväntas marknaden växa med 2–3% under 2021. 

Den totala omsättningen på 37,2 MSEK för 2020 fördelades sig i våra olika intäktsområden 
på följande vis: Försäljning av hårdvara 64%, försäljning av supporttjänster 32% och 
försäljning av konsulttjänster 4%.
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PRODUKT
Noggrant utvalda och

tekniskt ledande

TJÄNSTER
Kompetens baserad

på erfarenhet

SUPPORT
Nära våra kunder

Geografiska marknader 

nLogic AB har Sverige som sitt primära marknadsområde, men har även 2020 levererat 
utrustning och tjänster till kunder i övriga Europa.

Partners

nLogic kommer främst att leverera lösningar baserade på egen erfarenhet och expertis. Vi 
ska bygga nLogics varumärke. Som en del av våra lösningar har vi några utvalda 
teknologipartners. Stora delar av företagets försäljning är förknippade med 
systemleveranser till Juniper Networks. Partnerskapet med Infinera har ochså utveklats 
mycket positivt. Företaget förväntar sig att våra investeringar i WDM, som teknikområde, 
kommer att utvecklas positivt också de närmaste åren.
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Organisation 

Per den 31 december 2020 var 5 anställda i nLogic AS. Styrelsen känner inte till någon 
diskriminering i marknadsföring, ersättning eller rekrytering på grund av kön, ålder eller 
etnisk bakgrund.

Miljö

Företaget är av en sådan karaktär att det inte utgör någon fara för den yttre miljön. nLogic 
följer gällande miljöbestämmelser.

Inga skador eller egendomsskador rapporterades under året.

Styrelsen säkerställer genom verkställande direktören. att företaget har en tillfredsställande 
intern kontroll.

Ägarförhållanden

Företaget ägs till 53 procent av nLogic AS, reg. no 821 678 102 med säte i Oslo, Norge.

Upplysning om finansiell risk

Finansiell risk
nLogic är väldigt lite exponerat för finansiell risk. Bolaget har inga lån eller andra 
räntebärande krediter och är därmed inte exponerad för ändringar av räntenivåer. Vi är till en 
mindre omfattning exponerade för valutakursförändringar men en aktiv förvaltning medförde 
ett litet positivt resultat på valutasidan under 2020. Målsättningen är att reducera den 
finansiella risken så mycket som det är möjligt. Bolagets nuvarande strategi är att handla så 
mycket i SEK som det är möjligt. Där vi är tvungna att handla med utländsk valuta arbetar vi 
aktivt med tät uppföljning och ändringar av säljpriser (valutaklausuler) m.m.

Likviditetsrisk
Risk för att kunder och leverantörer inte har ekonomiska möjligheter att uppfylla sina 
förpliktelser anses som låg då bolaget inte haft några obetalda fordringar. Verksamhetsåret 
2020 har präglats av överskottslikviditet och medel placeras på bankkonton, i enlighet med 
styrelsens riktlinjer.

Stockholm, 18.02.2021

Arne Giæver Erlend Bonesvoll 
Ordförande

Olof Melander Marcus Wahlberg 
Verkställande Direktör
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Rörelsens intäkter Not
2019-12-10 - 2020-12-31 

(13 mån)

 Nettoomsättning 1 37 285 917

37 369 603

- 22 843 117

- 2 788 438

- 1 531 970

Inköp av elektronisk utrustning

Inköp av support och licenser 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader

Övriga rörelsekostnader

2 - 6 957 504

- 34 149 583

Rörelsesresultat 3 220 020

- 33 655

Resultat från finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster 3 186 365

- 810 055Bokslutsdispositioner 

Resultat före skatt 2 376 310

Årets resultat 1 856 256

- 520 054Skatt på årets resultat

 Övriga rörelsesintäkter 83 686

Rörelsens kostnader

- 28 554
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Tillgångar Note 2020

5 206 243

16 042

14 450 132

Kassa och bank. 27 978 821

Summa omsättningstillgångar 42 428 953

Summa tillgångar 42 428 953

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9 227 847

Eget kapital och skulder Note 2020

1

200 000

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Sum innskutt egenkapital 200 000

1 800 000

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat 1 856 256

3 656 256

Summa eget kapital 3 856 256

14 341 950

278 159

699 908

Kortsiktiga skulder 

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 597 795

Summa kortsiktiga skulder 37 762 642

Summa eget kapital och skulder 42 248 953

Obeskattade reserver 810 055

3 145 720

16 699 110
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I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med 
de belopp som fakturerats beställaren under samma 
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den 
redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, 
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad 
intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade 
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken 
redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån 
anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas 
som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av 
ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro, bonus och 
tjänstepension. Kortfristiga ersättningar redovisas 
som kostnad. 

   NOTER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 
som är förknippade med ägandet av varan har 
överförts från företaget till köparen.

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning 
redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs 
och material levereras eller förbrukas innebärande 
att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att 
erhållas för belopp som redan har redovisats som 
intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte 
kommer att erhållas som en kostnad.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med 
de belopp som fakturerats beställaren under samma 
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den 
redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en 
skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej 
upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de 
fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en 
fordran vilken redovisas som upparbetad men ej 
fakturerad intäkt.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som 
intäkt enligt uppdragens respektive 
färdigställandegrad, så kallad successiv 
vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs 
huvudsakligen genom att jämföra nedlagda 
uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga 
uppdragsutgifter i resultaträkningen med 
utgångspunkt från färdigställandegraden av 
aktiviteterna på balansdagen.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna 
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas 
av beställaren. Om det är sannolikt att de totala 
uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den 
befarade förlusten som en kostnad omgående i 
resultaträkningen.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper



11    NOTER

Not 2 - Medelantalet anställda

5Medelantalet anställda 2019-12-10 - 2020-12-31

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men 
före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

Nettomarginal (%) Nettoresultat i procent av 
nettoomsättning.

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som 
anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Redovisning av konsult-
installationstjänster i samband med försäljning av 
programvaror/utrustning är ett komplext område då 
det krävs ett inslag av bedömningar för att avgöra 
om dessa tjänster ska redovisas separat eller som 
en del av hårdvaruförsäljning m.fl. Intäkten från 
försäljning av varor/utrustning redovisas när 
kriterierna för intäktsredovisning av en 
varuförsäljning är uppfylld. 

Intäkten från installationstjänsten redovisas enligt 
principerna för successiv vinstavräkning medan 
intäkten från eventuella utbildningstjänster 
redovisas lämpligen över perioden de utförs också 
enligt principerna för successiv vinstavräkning. 

Note 3 - Rapport om årsredovisningen
Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf 

Auktoriserad Redovisningskonsult: Alexandros Tsitinidis, Add ± Subtract Redovisningspoolen AB






