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 INNEHÅLL



 VD-ORD

Året började med att det tidigare dotterbolaget 
Hoylu AB noterades på Nasdaq First North och 
fortsatte med introduktionen av en ny produkt, 
C-pod Lite. Under våren ökade vi säljinsatserna 
i Sverige och ingick ett avtal med en av Europas 
största båtförsäkringsförmedlare samt lanserade 
en ny mobilapplikation och hemsida. Under hösten 
fick vi en ny distributör i Karibien och påbörjade 
ett utvecklingsprojekt inom en ny teknik för upp-   
kopplade produkter med en av Sveriges största 
operatörer.

Många av initiativen under året har varit i syfte att 
komplettera Bolagets säljstrategi med en 
försäljningsinriktning mot mindre affärer med korta 
ledtider. Detta är ett resultat av att de stora 
affärernas långa ledtider och Bolagets begränsade 
möjligheter att påverka dem.

I Ryssland har försäkringsbolagets bank till-     
sammans med Rysslands finansdepartement 
implementerat ett flertal anpassningar under 
hösten och början av 2018 för att få betalnings- 
flödet att fungera. Anpassningarna har skett för att 
möta Rysslands och EUs krav för bank- och kort-
transaktioner. Trots detta fungerar inte betalnings-
flödet och ärendet har eskalerats inom det ryska 
finansdepartementet. 

I samarbetet med Gras Savoye Yachting (GSY) 
började beställningar komma in i augusti men 
försäljning tog inte fart. Under kvartal fyra mark-
nadsförde GSY den nya försäkringsprodukten där 
C-pod ingår till kunder vars försäkring går ut under 
2018. 

Tillsammans med vår franska distributör tog vi in 
extra resurser för att bemöta intresset från kunder i 
GSYs monter under båtmässan i Paris i december. 
För att säkerställa ett så gott resultat som möjligt 
har Bolaget tillsammans med GSY gjort en plan 
för uppföljning och utvärdering i samband med att 
kunder skall komma att förnya sin försäkring när 
säsongen börjar.

3

Bolagets ambition är att fortsätta bygga upp ett 
återförsäljarnätverk som består av fler men mindre 
återförsäljare med fokus på den svenska mark-
naden utan att släppa greppet om de stora 
samarbetena. Bolaget breddade produkt-
erbjudandet under året genom lanseringen av 
lågprisprodukten C-pod Lite som är ett mycket 
enkelt stöldskydd helt utan externa antenner och 
kablar.

Bolaget anser att produktportföljen behöver utökas 
ytterligare och under 2018 avser vi lansera två nya 
produkter, varav den ena kommer att stödja en ny 
teknik för uppkopplade produkter som öppnar upp 
nya tillämpningsmöjligheter. I arbetet med att öka 
antalet återförsäljare kommer Bolaget att öka 
närvaron ute hos återförsäljare och installatörer. För 
att klara detta avser vi stärka upp försäljnings-
organisationen i Sverige. 

Sammanfattningsvis positionerar vi Bolaget mot 
mindre affärer med korta ledtider utan att äventyra 
de stora affärerna som fort kan ta Bolaget till att bli 
kassaflödespositivt.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)



Per den 29 december 2017 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 30 270 192 stycken och 
antalet aktieägare till 672 stycken.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C Security med 
ISIN-nummer SE0005991981.

AKTIEN

AKTIENS UTVECKLING

Slutkurser i aktien (SEK)

Aktiens utveckling mellan 2014-08-01 til 2018-03-21

www.aktietorget.se
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 STYRELSEN, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE & REVISOR

STYRELSEORDFÖRANDE
Robert Tejme, f. 1961.
Ledamot i styrelsen sedan 2012
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan, 
Stockholm. 
Aktieinnehav, privat och genom bolag: 
4 568 333 aktier

Robert har arbetat på höga ekonomi- och 
ledningspositioner inom internationella företag. 
Robert har stor erfarenhet av tjänsteindustrin efter bl.a. 
8 år inom Språkresekoncernen EF:s dotterbolag på 
olika tjänster som VD och CFO. Han har även varit VD 
och delägare på Arrowhead Connection AB som var 
verksamt med trådlöst Internet och datorhallar. Sedan 
2003 har Robert investerat och jobbat med små och 
medelstora bolag i Europa. 

STYRELSELEDAMOT
Carl Aspenberg, f. 1968.
Ledamot i styrelsen sedan 2012
Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm. 
Aktieinnehav, privat och genom bolag: 
862 734 aktier

Carl har tidigare haft ledande positioner inom 
Ericsson, både i Sverige och utomlands. Var bland 
annat drivande kraft bakom Ericssons Managed Service 
och Hostingverksamhet. Är grundare och VD i IntJoors 
Holding AB. Företaget tillhandahåller tjänster till 
telekomoperatörer och medieföretag med syfte att 
utveckla nya annonsfinansierade affärsmodeller

STYRELSELEDAMOT
Robert Berg, f. 1969.
Ledamot i styrelsen sedan 2015
Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm. 
Aktieinnehav, privat och genom bolag: 
60 000 aktier.

Robert har arbetat på ledande positioner inom 
komponentbolag för mobil-/datakommunikation och 
industri, både i Sverige och utomlands. Robert har 
erfarenhet av globala, tekniska produktbolag. Numera 
VD för ebm-papst AB, ett dotterbolag inom den 
globala,  tyska koncernen ebm-papst, som är världs-
ledande inom fläktar och elmotorer.

STYRELSELEDAMOT & VD
Magnus Söderberg, f. 1981.
VD sedan 2012 
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola 
Fil. kand. I företagsekonomi, Lunds universitet. 
Aktieinnehav, privat och genom bolag: 
1 330 368 aktier 
Teckningsoptioner: 
300 000 stycken

Erfarenhet från teknikbranschen och produktion från 
sin tid på ABB där han ansvarade för effektiviseringar 
av en produktionsanläggning i Karlskrona. Magnus har 
även erfarenhet från prissättning, portfölj- strategier och 
rationaliseringar inom snabbrörliga konsumentvaror från 
sin tid inom affärsutveckling hos Carlsberg Sverige.

REVISOR
Claudio Henriksson, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR

Stromson Revisionsbyrå KB
Sveavägen 52
111 34  STOCKHOLM 
Tel 08-402 16 05
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Bolaget säljer två produkter C-pod och C-pod Lite. 
C-pod är Bolagets premiumprodukt för kunder 
med större krav och är ett komplett larm- och över-
vakningssystem som ger information och admini- 
streras via mobiltelefonen, läsplattan eller Bolagets 
webbportal. I produktutbudet till C-pod innefattas 
även sex sensorer för miljöfaror och inbrott. Fem 
typer av monteringskablage för att anpassa 
systemet som kan byggas ut näst intill obegränsat. 
Bolaget säljer även två typer av relä och två 
specialantenner.

C-pod Lite erbjuder ett alternativ till kunder med 
lägre krav och är ett renodlat söksystem och 
erbjuder inte alla egenskaper och finesser som 
C-pod erbjuder. Enheten är lätt att gömma tack 
vare sin storlek och är lämpad för att spåra en 
utombordsmotor, vattenskoter, snöskoter eller 
moped. C-pod Lite har inga kablar eller externa 
antenner och drivs enbart med ett utbytbart internt 
batteri som håller över ett år under normal 
användning (om enheten kommunicerar fyra 
gånger under en 24-timmars period).

Bolaget har två programvaror som administrerar 
C-pod och C-pod Lite, ett egenutvecklat Java- 
baserat system och ett system som licensieras. 
Båda systemen ligger på Bolagets server i Sverige. 
Den fysiska produkten C-pod tillverkas och sätts 
ihop i Sverige, med komponenter från främst 
Asien. Hårdvaran till C-pod Lite legotillverkas.

Bolaget bedriver försäljning via distributörer, 
försäkringsbolag, båttillverkare, varv, installatörer av 
marinelektronik och genom en egen webbshop. 

Bolagets intäkter består av försäljning av 
produkterna C-Pod med tillbehör och C-pod Lite 
samt av återkommande abonnemangsförsäljning. 
Abonnemanget betalas i förskott. För C-pod 
erbjuds abonnemang för ett respektive två år eller 
per månad. För C-pod Lite erbjuds abonnemang 
för ett år.

BOLAGSBESKRIVNING
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Affärside
C Security Systems affärsidé är att utveckla, 
tillverka och sälja webbaserade larm- och 
övervakningssystem för den globala marknaden.

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell går ut på att bygga 
en kundbas som generar återkommande 
abonnemangsintäkter. Bolaget är vid första 
köptillfället ett produktbolag men efter det 
levererar Bolaget en service. Bolaget lägger stor 
vikt vid att dess kunder skall få en hög service och 
ser det som en konkurrensfördel. Därför 
ingår många tjänster i abonnemanget som 
support alla vardagar, uppdateringar av 
mjukvara, obegränsad global GSM-roaming, 
personlig webbportal för att administrera larmet 
och smartphone-appar.

Kundkonton
För att en kund skall ha ett aktivt kundkonto 
behöver de ett giltigt abonnemang som betalas i 
förskott, antingen per månad, ett eller två år. 
Under 2017 hade bolaget cirka 500 aktiva kunder. 
För att nå ett positivt kassaflöde behöver Bolaget 
omkring 1 600 aktiva kundkonton.

Branschfokus
Bolaget har ett uttalat branschfokus mot den 
maritima marknaden. Detta begränsar dock inte 
bolaget att sälja larmsystemet till andra 
branscher.

Strategi
Bolaget huvudfokus har varit att C-pod skall 
erbjudas slutkund så nära båtköpstillfället som 
möjligt. Därför arbetar Bolaget aktivt gentemot 
båttillverkare och försäkringsbolag som 
försäljningskanaler. I början av året introducerade 
Bolaget en ny lågprisprodukt, C-pod Lite. Den nya 
produkten ersätter inte den nuvarande C-poden 
utan erbjuda kunder med lägre krav ett enklare 
och billigare system. Bolagets avsikt med den nya 
produkten är att nå en större kundgrupp i det 
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befintliga marina segmentet samt underlätta att 
gå in i ytterligare segment (t.ex. snöskotrar, mo-
torcyklar och terrängfordon). Den nya strategin är 
att bearbeta fler mindre återförsäljare i framförallt 
Sverige. Målet med denna förändring är att in-
troducera mer kortsiktiga försäljningsmål som ett 
komplement till de stora affärerna.

Bolaget har för avsikt att i första hand växa på de 
prioriterade marknaderna Frankrike, Västindien, 
Ryssland och Sverige. Bolaget satsar på dessa 
marknader då det har lokal kännedom och 
behärskar språk och kultur i dessa länder i 
kombination med ett ökande intresse från stora 
försäkringsbolag och nära relationer med 
distributörerna.

Kommersiella händelser 2017 i sammandrag

• Bolaget har fått förbeställningar på den nya 
produkten C-pod Lite till ett ordervärde om ca 100 
KSEK (inkl. abonnemang).

• C Security Systems AB ingick ett avtal med Gras 
Savoye Yachting som är en av Europas största 
båtförsäkringsförmedlare.

• Bolaget lanserade en mer modern grafisk profil 
i och med lanseringen av en ny app för iOS och 
Android samt en ny hemsida.

• Under augusti har Bolaget börjat få beställningar 
från samarbetet med Gras Savoye Yachting.

• Bolaget har sagt upp distributören Waypoint i 
Västindien och skrivit avtal med en ny distributör, 
Marinelectronic.

• Bolaget har kontakt med en av de största 
svenska operatörerna med ambitionen att börja 
genomföra tester inom en ny teknik för upp- 
kopplade produkter.

Kommersiella händelser efter 2017 i 
sammandrag

• Bolaget har skrivit kontrakt med en distributör i 
Storbritannien och en i Finland.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
C Security Systems utvecklar och säljer web-
baserade larm-, övervaknings- och söksystem, 
som fungerar globalt och är framtaget för olika 
fordon. C-pod är ett komplett larm- och över-       
vakningssystem och C-pod Lite är ett renodlat 
söksystem. Systemen erbjuder information och 
interaktion med ett eller flera fordon via mobil eller 
webben. Bolaget är fokuserat på, men inte 
begränsat till, den maritima marknaden.

Bolaget bedriver försäljning via distributörer, 
försäkringsbolag, båttillverkare och genom en egen 
webbshop. Bolagets intäkter består av försäljning 
av produkten C-pod med tillbehör och av åter- 
kommande abonnemangsförsäljning. 
Abonnemanget betalas i förskott, antingen per 
månad, ett eller två år.

Räkenskapsåret 2017
Bolagets omsättning uppgick till 941 tkr 
jämfört med 815 tkr föregående räkenskapsår 
främst drivet av en större produktförsäljning som 
ett resultat av att Bolaget har fått nya distributörer. 
Rörelseresultatet uppgick till - 2 972 tkr (- 2 833). 
Resultatet före skatt uppgick till - 2 957 tkr 
(- 2 880). 

Eget kapital
Eget kapital i Bolaget uppgick vid periodens slut till 
2 251 tkr (2 151).

Likvida medel
Likvida medel i Bolaget uppgick vid slutet av 
perioden till 2 684 tkr (3 029). Likvida medel 
definieras som bankmedel.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

• Vid bolagets årsstämma den 6 april 2017 
bemyndigades styrelsen att genomföra 
emissioner av nya aktier, konvertibla skuldebrev 
och/eller teckningsoptioner.

• Med stöd av bemyndigandet lämnat vid 
bolagsstämman den 26 september 2017, 
beslutade styrelsen att genomföra en nyemission 
av aktier med företrädesrätt för befintliga ak-
tieägare om ca 3,2 MSEK.

Framtidsutsikter
Bolagets bedömning är att marknaden för 
spårsökningssystem och båtlarm i stor 
utsträckning kommer att fortsätta drivas av 
försäkringsbolag. Försäkringsbolagens intresse av 
att deras kunder installerar ett spårsökningssystem 
och båtlarm är en stark drivfaktor.

Vidare anser Bolaget att slutkunder är mycket 
prismedvetna och att konkurrensen av lågprissys-
tem växer. I och med detta anser Bolaget att det är 
strategiskt viktigt att Bolagets produktportfölj inne-
håller en variation av enklare och billigare system 
som ett komplement till det mer avancerade och 
högre prissatta C-pod systemet.

Försäkringsbolagen anses vara den viktigaste 
framtida försäljningskanalen för företaget och fram-
förallt utländska försäkringsbolag premierar ett 
säkrare system vilket anses vara en fördel för 
Bolaget.

Bolaget fokuserar på att sälja C-pod-systemet 
genom försäkringsbolag, båttillverkare och 
marinor. Tilltron är stark till denna strategi då 
Bolaget bedömer att förutsättningarna för stora 
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Bolaget har sitt säte i Stockholm. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.



Aktieägare per 2018-01-19

Aktieägare Kapital % Röster %

NORDNET PENSIONS-
FÖRSÄKRING AB 33,64 33,64

TEJME, ROBERT 15,09 15,09

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, 
AVANZA PENSION 5,15 5,15

SÖDERBERG, MAGNUS 4,39 4,39

ASPENBERG, CARL 2,85 2,85

RYDSTRÖM, RICKARD 2,31 2,31

Övriga aktieägare 36,57 36,57
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försäljningsvolymer är goda i förhållande till de 
resurser bolaget själv behöver investera i dessa 
kanaler. 

Vidare anser Bolaget att det är nödvändigt att 
komplettera den befintliga säljstrategin som 
innebär långa ledtider med en försäljning mot 
mindre affärer med kortare ledtider. Den kom-
pletterande strategin innebär att Bolaget kommer 
att behöva en större fältnärvaro då ett stort antal 
mindre återförsäljare, båtklubbar och varv skall 
bearbetas. I och med detta vill Bolaget stärka 
säljorganisationen och komplettera kortsiktiga 
försäljningsmål till de befintliga långsiktiga målen 
härrörande de stora affärerna.

C-pod Lite lämpar sig väl för att konkurrera om de 
mer priskänsliga kunderna som endast vill 
skydda sin utombordsmotor, en mindre båt eller 
vattenskoter. C-pod Lite är även avsedd för fler for-
donsegment som t.ex. snöskoter, motorcykel eller 
moped. Bolaget kan med C-pod Lite erbjuda ett 
alternativ till kunder med lägre krav och ambitionen 
är att stärka produkterbjudandet ytterligare under 
2018. 

Den kompletterande säljstrategin kommer att 
fokuseras på Sverige medan de prioriterade 
marknaderna fortsätter att vara Frankrike och 
Ryssland för de stora samarbetena med främst 
försäkringsbolag.

Styrelse och ledning anser att Bolaget är väl 
positionerat för försäljningsvolymer som snabbt 
kan ta Bolaget till att bli kassaflödespositivt. Vid 
händelse av att de stora projekten och sam-
arbetena fortsätter att dra ut på tiden kommer 
Bolaget troligen att vara i behov av kapitaltillskott 
under 2018.



 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, tkr 941 815 872 1 288

Resultat efter finansiella poster, tkr -2 957 -2 880 -3 338 -2 959

Balansomslutning, tkr 3 777 3 849 2 286 3 872

Antal anställda, st 3 3 3 3

Soliditet,  % 59,6 55,9 69,6 84,1

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

10



Belopp i SEK
Till årsstämmans förfogande står följande:

Överkursfond 16 187 345

Balanserat resultat -14 206 586

Årets förlust -2 957 284

-976 525

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att i 
ny räkning överförs -976 525

Förslag till resultatdisposition
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Aktie-
kapital

Utvecklings-
fond

Överkurs- 
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget
 kapital

Eget kapital 
2017-01-01

1 513 510 - 14 642 869 -14 005 588 2 150 791

Omföring till 
utvecklingsfond

- 251 250 - -251 250 -

Återföring från 
utvecklingsfond

- -50 252 - 50 252 -

Nyemission 1 513 510 - 1 664 861 - 3 178 371

Kostnader hänför- 
liga till emission

- - -120 385 - -120 385

Årets resultat - - - -2 957 284 -2 957 284

Eget kapital 
2017-12-31

3 027 019 200 998 16 187 345 -17 163 870 2 251 492

Aktiekapitalet består av 30 270 192 st aktier.

Förändring av eget kapital



 RESULTATRÄKNING

Resultaträkning Not 2017 2016

Nettoomsättning 2 940 931 814 590
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för an-
nans räkning

-61 175 -19 049

Övriga rörelseintäkter 2, 3 8 186 5 834
887 942 801 375

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -460 761 -424 167
Övriga externa kostnader 4, 5 -1 624 224 -1 576 633
Personalkostnader 6 -1 642 301 -1 547 152
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-127 122 -81 168

Övriga rörelsekostnader 3 -5 794 -5 476
Summa rörelsens kostnader -3 860 202 -3 634 596

Rörelseresultat -2 972 260 -2 833 221

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och ford-
ringar som är anläggningstillgångar

7 59 895 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultat-
poster

8 5 375 10

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -50 294 -46 808
Summa resultat från finansiella poster 14 976 -46 798

Resultat efter finansiella poster -2 957 284 -2 880 019

Skatt på årets resultat 10 0 0

Årets förlust -2 957 284 -2 880 019
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Belopp i SEK Not 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar

 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten

11 319 726 195 598

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 0 0

Summa anläggningstillgångar 319 726 195 598

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 546 661 438 389

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 30 364 11 704
Övriga kortfristiga fordringar 96 798 97 602
Upparbetat men ännu ej fakturerat 7 403 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 92 300 76 790

226 865 186 096
Kassa och bank 2 684 094 3 028 656
Summa omsättningstillgångar 3 457 620 3 653 141

Summa tillgångar 3 777 346 3 848 739

 BALANSRÄKNING
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 BALANSRÄKNING, FORTS.

Belopp i SEK Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 14, 15 3 027 019 1 513 510
Fond för utvecklingsutgifter 200 998 0

3 228 017 1 513 510

Fritt eget kapital
Överkursfond 16 187 345 14 642 869
Balanserad vinst eller förlust -14 206 586 -11 125 569
Årets förlust -2 957 284 -2 880 019

-976 525 637 281

Summa eget kapital 2 251 492 2 150 791

Långfristiga skulder 16
Skulder till kreditinstitut 17 425 000 613 889
Övriga långfristiga skulder 52 474 38 617
Summa långfristiga skulder 477 474 652 506

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 188 889 188 889
Förskott från kunder 248 668 217 451
Leverantörsskulder 167 796 106 306
Övriga kortfristiga skulder 63 973 97 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 379 054 435 552
Summa kortfristiga skulder 1 048 380 1 045 442
Summa eget kapital och skulder 3 777 346 3 848 739
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NOTER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning 
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten Net-
toomsättning . Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor 
som levererats och tjänster som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter 
och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i företagets 
intäkter. Vid senareläggning av betalning från kunden redovisas dels en försäljning av vara/tjänst, dels en 
ränteintäkt. Intäkten av varan/tjänsten värderas till nuvärdet av samtliga framtida betalningar.

Försäljning av varor
Försäljningen av varor redovisas när Företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknip-
pade med varornas ägande till kunden, varorna har levererats till kunden och de utgifter som uppkommer till 
följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utförande av tjänster
Företaget genererar intäkter från tjänster i form av abonnemang. Ersättningen för dessa tjänster periodiseras 
initialt och intäktsredovisas i den period då tjänsten utförs.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Till-
kommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgån-
gens värde vid anskaffningstidpunkten, om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust 
vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär 
avskrivningsmetod används för materiella tillgångar. Avskrivningstiden för materiella anläggningstillgångar 
uppgår till fem år. Inga låneutgifter aktiveras.

Immateriella tillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkom-
mit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller 
  säljas. 
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den. 
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska 
  fördelar. 
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen  
  och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
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ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t.ex. material och löner). 

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för immateriella anläggning-
stillgångar uppgår till fem år. 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperi-
oden.

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Inga 
låneutgifter har räknats in i anskaffningsvärdet.

Skatter
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats.  Någon hänsyn för latent uppkjuten skattefordran har inte tagits.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro mm samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har avgifts-
bestämda pensionsplaner. Det finna inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Ersättningar avseende styrelsearvoden faktureras idag men kommer från och med nästa bolagsstämma att 
betalas ut som lön. 

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings-
företag och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter.

Omräkningsprinciper vid utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk 
valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt).



2017 2016
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 124 048 124 048
124 048 124 048

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 187 397 182 361

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen av hyrt kontorsrum.  

2017 2016
I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Varor 435 846 204 700
Tjänster 505 085 609 890
Summa 940 931 814 590

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Erhållna bidrag 0 2 181
Valutakursdifferenser 8 186 2 877
Återvunna kundförluster 0 776
Summa 8 186 5 834

2017 2016
I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende 
rörelsefordringar och rörelseskulder enligt följande:
Övriga rörelseintäkter 8 186 2 877
Övriga rörelsekostnader -5 794 -5 476
Summa 2 392 -2 599

Not 2 Intäkternas fördelning

Not 5 Ersättning till revisorerna

Not 3 Valutakursdifferenser

2017 2016
Stromson Revisionsbyrå KB
Revisionsuppdraget 69 200 92 516
Summa 69 200 92 516

Not 4 Operationella leasingavtal
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2017 2016
Medelantalet anställda
Kvinnor 0 0
Män 3 3
Totalt 3 3

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 530 152 550 867
Löner och ersättningar till övriga anställda 682 710 585 109
Sociala avgifter enligt lag och avtal 383 234 366 655
Pensionskostnader för övriga anställda 8 878 12 912
Totalt 1 604 974 1 515 543

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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Program avseende teckningsoptioner 
Vid en extrastämma den 26 september 2017 beslöts att bemyndiga styrelsen att utfärda ett 
optionsprogram som högst skulle kunna ge upphov till 450.000 nya aktier och att då kunna avvika 
från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Med stöd av bemyndigandet beslutade styrelsen om emission av 450.000 teckningsoptioner att äga 
tecknas av anställda personer som är av stor betydelse för C Security Systems AB’s vidare 
utveckling. För emissionen gällde följande:

-Högst 450.000 optioner ska emitteras

Optionerna ska kunna tecknas av:

-VD, 300.000 optioner
-Säljchef, 150.000 optioner

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utgivning av dessa 450.000 optioner är 
nödvändiga för att behålla och motivera nyckelpersoner i Bolaget. Teckningstiden för optionerna löpte 
ut den 25 augusti 2017 och priset var 1,53 öre per option. Option kan användas för aktieteckning 
under perioden 29 juli 2019 - 29 augusti 2019. Villkoren ger den teckningsberättigade rätten att 
teckna en ny aktie i Bolaget för varje option. För varje aktie som tecknas med stöd av option skall 
betalas kontant 1,70 kronor.   



2017 2016
Ränteintäkter 0 10
Premiebelopp vid förfall av option 5 375 0
Summa 5 375 10

2017 2016
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 50 294 46 808
Summa 50 294 46 808

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2016
Aktuell skatt 0 0
Skatt på årets resultat 0 0

Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt -2 957 284 -2 880 019

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 0 0
Ej avdragsgilla kostnader 17 610 44 216
Kostnader som ska dras av men ej ingår i det redovisade resultatet -120 384 -140 395
Ej skattepliktiga intäkter 0 -10
Ackumulerade underskottsavdrag från föregående år -15 060 345 -12 084 137
Totalt ackumulerade underskottsavdrag -18 120 403 -15 060 345
Redovisad effektiv skatt 0 0

Not 10 Skatt på årets resultat
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2017 2016
Realisationsresultat vid försäljningar 59 895 0
Summa 59 895 0

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar



2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 384 332 384 332
Årets aktiverade utgifter, inköp 215 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 599 332 384 332

Ingående avskrivningar -188 734 -111 866
Årets avskrivningar -127 122 -76 868
Utgående ackumulerade avskrivningar -315 856 -188 734

Utgående restvärde enligt plan 283 476 195 598

2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 86 000 86 000
Årets förändringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 86 000 86 000

Ingående avskrivningar -86 000 -81 700
Årets förändringar
-Avskrivningar 0 -4 300
Utgående ackumulerade avskrivningar -86 000 -86 000

Utgående restvärde enligt plan 0 0

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
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2017-12-31 2016-12-31
Förutbetalda försäkringspremier 8 188 8 147
Förutbetalda hyror 31 012 15 543
Övriga förutbetalda kostnader 53 100 53 100

92 300 76 790

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter



Not 16 Upplåning
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Not 14 Utdelning på aktie

På extra bolagsstämman 2016-12-13 beslutades att hela C Security Systems ABs innehav 
(5 100 000 aktier i Hoylu AB motsvarande 51% av Hoylu ABs aktier) delas ut pro rata till C Security 
Systems ABs aktieägare. För varje tre aktier i C Security Systems AB erhölls en aktie i Hoylu AB.

Not 15 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 30 270 192 st aktier med kvotvärde 0,10 kr.

2017-12-31 2016-12-31
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Optioner 6 885 0
Abonnemang 45 589 38 617
Skulder till kreditinstitut 425 000 613 889
Summa 477 474 652 506

Not 17 Skulder som redovisas i flera poster

2017-12-31 2016-12-31

Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under 
följande poster i balansräkningen:

Långfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut 425 000 613 889
Kortfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut 188 889 188 889
Summa skulder till kreditinstitut 613 889 802 778



2017-12-31 2016-12-31

Upplupna semesterlöner 136 112 137 520
Upplupna sociala avgifter 42 766 43 209
Övriga poster 200 176 254 823
Summa 379 054 435 552

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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2017-12-31 2016-12-31

För egna avsättningar och skulder
  Företagsinteckningar 1 700 000 1 700 000
Summa ställda säkerheter 1 700 000 1 700 000

Not 19 Ställda säkerheter

2017-12-31 2016-12-31

Summa eventualförbindelser 0 0

Not 20 Eventualförpliktelser

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

- Bolaget har skrivit kontrakt med en distributör i Storbritannien och en i Finland. 



Robert Tejme
Styrelseordförande

Robert Berg
Styrelseledamot

Carl Aspenberg
Styrelseledamot

Magnus Söderberg
Verkställande direktör & Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2018. 

Claudio Henriksson 
Auktoriserad revisor

 UNDERSKRIFTER

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-25 för fastställelse.

Stockholm den 21 mars 2018
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ADRESS

C Security Systems AB
Adress:
Vretenvägen 13b
171 54 Solna

Tel. 08-5000 10 10
www.c-pod.com
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