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VD-ORD

Vi har varit offensiva under året i våra produkt- och 
marknadssatsningar. Vi lanserade en tredje produkt i 
sortimentet, öppnade upp fler marknader och för-
stärkte säljorganisationen. Vi vidareutvecklar samtidigt 
vår befintliga C-pod och kommer med hjälp av Spåra 
Group AB (före detta dotterbolag till C Security 
Systems) att lansera en ny produkt inom en ny teknik 
under 2019. 

Under hösten har Bolaget bearbetat den svenska 
marknaden där vår utökade produktportfölj har 
bevisat sig konkurrenskraftig. Vi kontrakterade ett flertal 
ambitiösa distributörer under 2018 vilket i kombination 
med fler marknadsinsatser har varit drivande i Bolag-
ets ökade omsättning som uppgick till 1 178 tkr (941). 
Jämfört med fjolåret hade vi högre intäkter under samtli-
ga kvartal. 2018 års försäljning inkluderar inte försäljning 
genom de nya distributörerna för Benelux, Brasilien och 
Turkiet vars ordrar på ca 270 tkr intäktsförs under 2019. 
Detta har gett oss en bra start på året. 

Bolagets primära strategi som snabbt kan ta Bolaget 
till att bli kassaflödespositivt är att sälja produkter via 
företagskunder med fokus på försäkringsbolag, båt-
tillverkare och marinor. Vi fortsätter att bemötas med ett 
stort intresse och ökande förtroende för våra tracking- 
och säkerhetslösningar från stora europeiska aktörer. 
Vi fortsatte också att ingå större avtal och samarbeten 
under 2018. 

Under året skrev vi direkt eller via partners avtal med 
försäkringsbolaget AXA Frankrike, båttillverkaren 
Lagoon och finansieringsbolaget CGI. Samarbetet med 
länspumptillverkaren Albin Pump Marine AB var nytt av 
sitt slag då Bolaget specialanpassat den nya produkten 
C-pod ELite att fungera med delar av Albin Pump 
Marines sortiment och vittnar om att våra lösningar 
ligger rätt i tiden då fler vill koppla upp sina produkter. 

Förväntningarna på den franska båtförsäkrings-
förmedlaren Gras Savoye Yachting (GSY) och det ryska 
försäkringskooperativet OSK var stora. Tillsammans 
med GSY har ett antal hinder förhoppningsvis lösts 
genom att t.ex. se över provisioner till försäljnings-
agenter och höja kunskapen om C-pod-systemet. 
Rörande affären med OSK är problemen politiska då 
Bolaget har problem med betalningar från Ryssland till 
EU. Vi själva, OSK och Bolagets distributör fort-
sätter alltjämt att arbeta intensivt och vi hoppas hitta en 
lösning under 2019.

Sammanfattningsvis har intäkterna ökat liksom kost-
naderna drivet av marknads- och säljsatsningar under 
året. Omsättningen för året uppgick till 1 178 tkr (941). 
Förlusten efter finansiella poster ökade för perioden till 
-3 501 tkr (- 2 957) främst drivet av ökade personal- 
kostnader och en större närvaro med egen personal på 
mässor och kundbesök i Europa.

Försäljningen under 2019 har börjat bra och vi ser ingen 
anledning till att den positiva utvecklingen skall avta. 
 
Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)
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Per den 28 december 2018 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 45 405 288 stycken och 
antalet aktieägare till 1035 stycken.

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

AKTIEN

AKTIENS UTVECKLING

Slutkurser i aktien (SEK)
Handlad volym (st)

Aktiens utveckling mellan 2014-08-01 til 2019-03-19

www.spotlightstockmarket.com

SEK
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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: 
7 125 959 aktier

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 
Robert har arbetat på höga ekonomi- och lednings-
positioner inom internationella företag. Han 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. Mellan 2013 och 2016, vice VD och 
delägare i utbildningskoncernen Hyper Island.

STYRELSELEDAMOT
Carl Aspenberg, f. 1968.
Ledamot i styrelsen sedan 2012
Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm. 
Aktieinnehav, privat och genom bolag: 
1 030 908 aktier

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Carl har 
tidigare haft ledande positioner inom Ericsson, både i 
Sverige och utomlands. Var bland annat drivande kraft 
bakom Ericssons Managed Service och Hostingverk-
samhet. Är numera engagerad i och medgrundare av 
ett antal företag/startups inom annonsfinansierade 
Telecom-tjänster, blockchain och e-hälsa.

STYRELSELEDAMOT
Robert Berg, f. 1969.
Ledamot i styrelsen sedan 2015
Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm. 
Aktieinnehav, privat och genom bolag: 
90 000 aktier.

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Har 
arbetat på ledande positioner inom komponentbolag för 
mobil-/datakommunikation och industri, både i Sverige 
och utomlands. Har stor erfarenhet av globala, tekniska 
produktbolag efter bl.a. 18 år på Allgon/Centurion/Laird 
Technologies som utvecklingschef, försäljningschef, VD 
och affärsområdeschef. Har även erfarenhet från teknik-
konsultbranschen som internationell affärsområdeschef, 
VD för fläkt- och elmotortillverkaren ebm-papst AB och 
numera global marknadschef för Sunway 
Communication, en av världens ledande tillverkare av 
bl.a. RF-komponenter för mobila enheter.

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: 
1 600 811 aktier 
Teckningsoptioner: 
900 000 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, portföljstrategier och 
rationaliseringar inom snabbrörliga konsumentvaror från 
sin tid inom affärsutveckling hos Carlsberg Sverige.

REVISOR
Johan Engdal                                                                                                                                   
Auktoriserad revisor

Sonora Revision
Fiskargatan 8, 3 tr  
SE 116 20 STOCKHOLM 
Tel 08-556 963 50
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BOLAGSBESKRIVNING
C Security Systems AB förvärvade år 2011 produkten 
C-Pod med tillhörande rättigheter och teknik. Bolaget 
säljer tre produkter C-pod, C-pod ELite och C-pod Lite. 
Systemen gör det möjligt att via GPS-och GSM teknik 
se ett fordons eller annan egendoms position i realtid 
och skickar larm via e-mail och SMS vid inbrott, om 
fordonet stjäls eller vid miljöskada som t.ex. vatten-
läckage eller brand.

Bolaget har två programvaror som administrerar C-pod, 
C-pod ELite och C-pod Lite. Det ena är ett egen-
utvecklat Java- baserat system och det enadra ett 
system som licensieras. Båda systemen ligger på 
Bolagets server i Sverige. Den fysiska produkten C-pod 
tillverkas och monteras i Sverige, med komponenter 
från främst Asien. Hårdvaran till C-pod ELite och C-pod 
Lite legotillverkas.

Bolaget bedriver försäljning via distributörer, försäkrings-
bolag, båttillverkare, varv, installatörer av marin-
elektronik och genom en egen webbshop. Bolagets 
intäkter består av försäljning av produkterna C-Pod 
med tillbehör, C-pod ELite och C-pod Lite samt av åter-
kommande abonnemangsförsäljning. Abonnemanget 
betalas i förskott. För C-pod erbjuds abonnemang för 
ett respektive två år eller per månad. För C-pod ELite 
och C-pod Lite erbjuds abonnemang för ett år.

AFFÄRSIDÉ
C Security Systems affärsidé är att utveckla, till-
verka och sälja webbaserade larm- och övervaknings- 
system för den globala fordonsmarknaden.

AFFÄRSMODELL
Bolagets affärsmodell går ut på att bygga en kundbas 
som generar återkommande abonnemangsintäkter. 
C Security Systems är vid första köptillfället ett produkt-
bolag 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.

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PRODUKTER
Bolaget säljer tre produkter C-pod, C-pod ELite och 
C-pod Lite. 

C-pod är Bolagets premiumprodukt för kunder med 
större krav och är ett komplett larm- och övervaknings- 
system med möjlighet att koppla in sensorer. 

C-pod ELite är en ny produkt och erbjuder ett 
alternativ till kunder som inte har behov av sensorer 
men som i övrigt har höga krav. C-pod ELite är ett 
renodlat söksystem och erbjuder inte alla egenskaper 
och finesser som C-pod erbjuder.

C-pod Lite är Bolagets lågprisprodukt och erbjuder ett 
alternativ till kunder med lägre krav. Systemet är mycket 
likt C-pod ELite men skillnaden är att enheten är 
periodvis uppkopplad till GSM nätet. C-pod Lite är 
mycket enkel att handa och har inga externa kablar eller 
antenner.

MARKNAD & STRATEGI
Bolagets strategi har varit att C-Pod-systemet skall 
erbjudas till slutkund så nära båtköpstillfället som 
möjligt. Om en slutkund blir erbjuden C-pod-systemet 
tidigt konkurrerar Bolaget inte i samma utsträckning 
med övriga båttillbehör som blir aktuella i ett senare 
skede.

Denna strategi har inneburit att Bolaget främst har 
fokuserat på båttillverkare, försäkringsbolag och 
marinor som försäljningskanaler. Den valda strategin 
ger också Bolaget en hävstång i marknadsförings- och 
försäljningsresurser. Bolaget behöver sälja in systemet 
en gång för att sedan stötta samarbetspartnernas 
marknadsförings- och säljavdelningar som ofta har 
stora resurser och lokalkännedom.

C-pod Lite och den nya produkten C-pod ELite
har gett Bolaget bättre förutsättningar att sälja till 
dagligvaruhandeln, varv och båtklubbar samt till fler 
segment som t.ex. snöskotrar, terrängfordon, motor-
cyklar och mopeder.

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.
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Globalt beräknas antalet båtar som är relevanta för 
Bolagets produkter vara ca 6 miljoner. Utanför Sverige 
har Bolaget samarbete med distributörer som till-
sammans täcker 31 länder i tre världsdelar.

Det finns över 6,3 miljoner båtar i europeiska vatten där 
ca 4 500 marinor tillhandahåller ungefär 1,75 miljoner 
båtplatser1. USA är den största marknaden med ca 12 
miljoner registrerade båtar2. 

RÄKENSKAPSÅRET 2018
Bolagets omsättning uppgick till 1 178 tkr 
jämfört med 941 tkr föregående räkenskapsår främst 
drivet av en större tjänsteförsäljning. Rörelseresultatet 
uppgick till - 3 459 tkr (- 2 972). Resultatet före skatt 
uppgick till - 3 501 tkr (- 2 957). 

EGET KAPITAL
Eget kapital i Bolaget uppgick vid periodens slut till 
2 091 tkr (2 251).

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel i Bolaget uppgick vid slutet av 
perioden till 2 348 tkr (2 684). Likvida medel definieras 
som bankmedel.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
• Bolaget har skrivit kontrakt med distributörer i 
   Storbritannien, Finland, Benelux, Brasilien och Turkiet    
   samt avslutat samarbetet med distributören i Polen.
 
• Lagoon, en av världens ledande katamarantillverkare, 
   har valt C-pod som standardutrustning på en av sina 
   nya båtmodeller.

• Bolaget erhöll en mindre order på ett fleetsystem 
   samt utrustning från ett charterföretag i Guadeloupe, 
   Västindien. Ordern är en viktig referens för Bolagets 
   fortsatta försäljningsarbete av fleetsystemet.

• Under andra kvartalet genomfördes testtransaktioner 
   av kunder i Ryssland för att säkerställa betalnings-
   flödet i samarbetet med det ryska försäkringsbolaget 
   OSK. I början på tredje kvartalet skickade EU tillbaka 
   testbetalningarna till banken i Ryssland då de ansåg  
   att växelkursen varierat för mycket mellan de ryska 
   bankerna. Kunder till OSK genomförde nya test
1 www.europeanboatingindustry.eu
2 www.statista.com

   betalningar i början av september efter att ha åtgärdat 
   variansen i växelkursen. I början av 2019 fick  
   Bolaget information om att betalningarna stoppats av 
   EU. Bolaget, OSK och Bolagets distributör fort-
   sätter alltjämt att arbeta med att hitta en lösning.

• Bolaget anställde en ny säljare med uppdrag att 
   fokusera på den svenska marknaden med start i 
   augusti.

• Bolaget lanserade en ny produkt, C-pod ELite. 

• Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman 
   den 25 april 2018, beslutade styrelsen att genomföra 
   en nyemission av aktier med företrädesrätt för 
   befintliga aktieägare om ca 3,5 mkr. Nyemissionen 
   övertecknades med ca 80% och med företrädesrätt 
   tecknades ca 93%.

• C Security Systems bildade ett dotterbolag till-
   sammans med Stefan Hultberg och Claes Gräns för 
   att bland annat intensifiera utvecklingen av nästa 
   generations uppkopplade söksystem inom IoT (Inter
   net-of-Things). Dotterbolaget genomförde en ny-
   emission med företräde för C Security Systems 
   aktieägare som tecknades till 100% (inkl. garantier). 
   Efter genomförd nyemission äger C Security Systems 
   30% i dotterbolaget.

• C Security Systems ingick samarbetsavtal med 
   länspumpstillverkaren Albin Pump Marine AB som 
   erbjuder ett brett sortiment av pumplösningar över 
   hela världen för ökad komfort och säkerhet ombord. 
   Företaget säljer uteslutande till företag där båt-
   tillverkare står för en stor andel.

• Samarbetsavtal slöts med AXA Frankrike vilket 
   innebär att C-pod-systemet kommer att erbjudas 
   till AXAs kunder i Frankrike med mellanstora båtar. De 
   kunder som väljer att installera ett C-pod- system får 
   en reduktion på årspremien samt reducerad eller 
   eliminerad självrisk.

• CGI FINANCE inkluderade C-pod Lite i en marknads
   föringskampanj under båtmässan i Paris som result-  
   erade i  en order om ca 100 C-pod Lite system. CGI 
   FINANCE vill diskutera ett fortsatt och mer långsiktigt 
   samarbete.
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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 faktor.

Vidare anser Bolaget att slutkunder är mycket pris-
medvetna och att konkurrensen av lågprissystem växer. 
I och med detta anser Bolaget att det är strategiskt 
viktigt att Bolagets produktportfölj innehåller 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 framförallt 
utländska försäkringsbolag premierar säkrare 
system vilket är 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 försäljningsvolymer är goda i 
förhållande till de resurser bolaget själv behöver 
investera i dessa kanaler. 

Då den befintliga säljstrategin har inneburit långa led-
tider har Bolaget ansett det nödvändigt att komplettera 
med en försäljning mot mindre affärer med kortare 
ledtider. Den kompletterande strategin innebär att 
Bolaget behöver en större fältnärvaro då ett stort antal 
mindre återförsäljare, båtklubbar och varv bearbetas. I 
och med detta stärkte Bolaget säljorganisationen under 
året.

C-pod ELite och 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 ELite och C-pod Lite kan även 
användas för fler fordonsegment som t.ex. snöskoter, 
motorcykel eller moped. Bolaget kan med C-pod ELite 
och C-pod Lite erbjuda ett alternativ till kunder med 
lägre krav och ambitionen är att stärka produkt-
erbjudandet ytterligare under 2019.

Styrelse och ledning anser att Bolaget är väl position-
erat för försäljningsvolymer som snabbt kan ta Bolaget 
till att bli kassaflödespositivt. Om de stora projekten och 
samarbetena fortsätter att dra ut på tiden kommer 
Bolaget troligen vara i behov av kapitaltillskott under 
andra halvåret 2019.
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2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 1 178 941 815 872
Resultat efter finansiella poster -3 501 -2 957 -2 880 -3 338
Balansomslutning 3 642 3 777 3 849 2 286
Antal anställda 3,4 3 3 3
Soliditet % 57 60 56 70
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.

Aktieägare per 2019-01-31

Namn Kapital % Röster %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 28,83 28,83
TEJME, ROBERT 15,69 15,69
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4,49 4,49
SÖDERBERG, KARL MAGNUS EGIDIUS 3,53 3,53
ASPENBERG, CARL 2,27 2,27
FLYCKT, KRISTOFFER 1,32 1,32
FRISK, NILS BERTIL 1,16 1,16
ENG, EMIL 1,06 1,06
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 41,64 41,64
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Belopp i SEK
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Överkursfond 19 225 081

Balanserat resultat -14 951 566 

Årets förlust -3 500 787

Totalt 772 728

Balanseras i ny räkning 772 728

Förslag till resultatdisposition

Aktie-
kapital

Utvecklings- 
fond

Överkurs- 
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Vid årets början 3 027 019 200 998 16 187 345 -14 206 586 -2 957 284

Omföring av föregående års 
resultat

- - - -2 957 284 2 957 284

Nedsättning av aktiekapital -2 421 615 - - 2 421 615 -

Omföring till utvecklingsfond - 324 451 - -324 451 -

Återföring från utvecklings-
fond

- -115 140 - 115 140 -

Nyemission 302 702 - 3 178 370 - -

Kostnader hänförliga till 
emission

- - -140 634 - -

Årets resultat - - - - -3 500 787

Vid årets slut 908 106 410 309 19 225 081 -14 951 566 -3 500 787

Aktiekapitalet består av 45 405 288 st aktier.

Förändring av eget kapital
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RESULTATRÄKNING

Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning 2 1 178 346 940 931
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 
och pågående arbeten för annans räkning

-277 500 -61 175

Övriga rörelseintäkter 2,3 3 761 8 186
904 607 887 942

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -412 205 -460 761
Övriga externa kostnader 4,5 -1 681 126 -1 624 224
Personalkostnader 6 -2 066 916 -1 642 301
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -192 008 -127 122
Övriga rörelsekostnader 3 -11 369 -5 794
Rörelseresultat -3 459 017 -2 972 260

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 - 59 895
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 - 5 375
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -41 770 -50 294
Summa resultat efter finansiella poster -3 500 787 -2 957 284

Resultat före skatt -3 500 787 -2 957 284
Skatt på årets resultat 10 - -
Årets resultat -3 500 787 -2 957 284
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Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

11 452 169 319 726

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 - -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 13 25 055 -

Summa anläggningstillgångar 477 224 319 726

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 392 886 546 661

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 222 531 30 364
Upparbetat men ännu ej fakturerat 16 916 7 403
Övriga fordringar 90 097 96 798
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 94 170 92 300

423 714 226 865

Kassa och bank 2 348 138 2 684 094
Summa omsättningstillgångar 3 164 738 3 457 620
SUMMA TILLGÅNGAR 3 641 962 3 777 346

BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING, FORTS.

Belopp i SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 15 908 106 3 027 019
Fond för utvecklingsutgifter 410 309 200 998

1 318 415 3 228 017
Fritt eget kapital
Överkursfond 19 225 081 16 187 345
Balanserad vinst eller förlust -14 951 566 -14 206 586
Årets resultat -3 500 787 -2 957 284

772 728 -976 525

Summa eget kapital 2 091 143 2 251 492

Långfristiga skulder 16
Skulder till kreditinstitut 17 236 111 425 000
Övriga långfristiga skulder 36 314 52 474

272 425 477 474
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 188 889 188 889
Förskott från kunder 235 674 248 668
Leverantörsskulder 100 469 167 796
Övriga kortfristiga skulder 88 234 63 973
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 665 128 379 054

1 278 394 1 048 380

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 641 962 3 777 346
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NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges 
 
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF-
NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit 
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 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 anläggningstillgån-
gar uppgår till fem år.

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. Tillkommande 
utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 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 anläggningstill-
gångar 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.

Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar [med tillägg 
för uppskrivningar]. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet.
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Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäl-
jningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Inga låneutgifter 
har räknats in i anskaffningsvärdet.

Intäkter
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning. 
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 förknippade 
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.

Leasing
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 leasingperioden.

Skatt
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 uppskjuten skattefordran har inte tagits.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro mm samt pensioner redo-
visas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Det finna inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Ersättningar avseende styrelsearvoden betalas ut som lön från och med ordinarie bolagsstämman för
2018.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag 
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 valu-
ta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
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Not 2 Intäkternas fördelning
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Varor 383 394 435 846
Tjänster 794 952 505 085
Summa 1 178 346 940 931

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Valutakursdifferenser 3 761 8 186
Summa 3 761 8 186

Not 3  Valutakursdifferenser
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende 
rörelsefordringar och rörelseskulder enligt följande:
Övriga rörelseintäkter 3 761 8 186
Övriga rörelsekostnader -11 369 -5 794
Summa -7 608 2 392

Not 4  Operationell leasing - leasetagare
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägnings-
bara operationella leasingavtal:
Inom ett år 142 728 124 048
Summa 142 728 124 048

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 193 947 187 397

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen av hyrt kontorsrum.
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Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Stromson Revisionsbyrå KB
Revisionsuppdrag 69 200

Sonora Revision AB
Revisionsuppdrag 60 000

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet 
med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt råd-
givning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 6  Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Män 3,4 3
Kvinnor - -
Totalt 3,4 3

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Styrelse och VD 700 599 530 152
Övriga anställda 833 764 682 710
Summa 1 534 363 1 212 862
Sociala kostnader 460 433 392 112
(varav pensionskostnader) 1) 11 880 8 878

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 kr (0 kr) företagets VD och styrelse. Företagets 
    utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (0 kr).
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Program avseende teckningsoptioner

Emittering 450.000 optioner
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 option-
erna 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.

Emittering 600.000 optioner
Vid bolagsstämman den 25 april 2018 beslöts att bemyndiga styrelsen att utfärda ett options-
program som högst skulle kunna ge upphov till 600.000 nya aktier - och att då kunna avvika från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Med stöd av bemyndigandet beslutade styrelsen om emission av 600.000 teckningsoptioner. För 
emissionen gällde följande:

-Högst 600.000 optioner ska emitteras

Optionerna ska kunna tecknas av:
-VD, 600.000 optioner

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utgivning av dessa 600.000 optioner är 
nödvändig för att behålla och motivera nyckelpersonen i Bolaget. Teckningstiden för optionerna 
löpte ut den 11 maj 2018 och priset var 0,7 öre per option. Option kan användas för aktieteckning 
under perioden 29 juli 2020 - 29 augusti 2020. 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 1,10 kronor.
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Not 7  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstill-
gångar

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Realisationsresultat vid försäljningar - 59 895
Summa - 59 895

Not 8  Ränteintäkter och liknande resultatposter
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Premiebelopp vid förfall av option - 5 375
Summa - 5 375

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 41 770 50 294
Summa 41 770 50 294
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Not 10 Skatt på årets resultat
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Aktuell skatt - -
Skatt på årets resultat - -

Avstämning av effektiv skatt
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Belopp Belopp
Resultat före skatt -3 500 787 -2 957 284

Skatt enligt gällande skattesats (22%) - -
- Ej avdragsgilla kostnader 13 328 17 610
Kostnader som ska dras av men ej ingår i det redovisade 
resultatet

-140 635 -120 384

Ej skattepliktiga intäkter - -
- Ackumulerade underskottsavdrag från föregående år -18 120 403 -15 060 345
Totalt ackumulerade underskottsavdrag -21 748 497 -18 120 403
Redovisad effektiv skatt - -

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 635 582 384 332
-Årets aktiverade utgifter, inköp 324 451 251 250
Vid årets slut 960 033 635 582
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -315 856 -188 734
-Årets avskrivning -192 008 -127 122
Vid årets slut -507 864 -315 856
Redovisat värde vid årets slut 452 169 319 726
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 86 000 86 000

86 000 86 000
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -86 000 -86 000

-86 000 -86 000
Redovisat värde vid årets slut - -

Not 13 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv 50 010
-Avyttring -24 955
Redovisat värde vid årets slut 25 055 -

Spec av företagets innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
*) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt 
antal aktier. 2018-10-26 beslutades nyemission i Spåra Group AB. Ärendet kom in till Bolagsver-
ket 2018-12-20 och registrerades 2019-01-25. Innan nyemissionen ägde C Security Systems AB 
50,1% av aktierna i Spåra Group AB.

Intresseföretag/
org nr, säte Eget kapital Antal andelar i %* Redovisat värde
Spåra Group AB, 559176-9483, Solna 3 571 717 30 25 055

25 055

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda hyror 17 841 31 012
Förutbetalda försäkringspremier 8 229 8 188
Övriga förutbetalda kostnader 68 100 53 100

94 170 92 300
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Not 15 Antal aktier och kvotvärde
Aktiekapitalet består av 45 405 288 st (30 270 192 st) aktier med kvotvärde 0,02 kr (0,10 kr).

Not 16 Upplåning
2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller senare än ett år men inom fem år från 
balansdagen
Optioner 11 085 6 885
Abonnemang 25 229 45 589
Skulder till kreditinstitut 236 111 425 000

272 425 477 474

Not 17 Skulder som redovisas i fler än en post
2018-12-31 2017-12-31

Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:

Långfristiga skulder:
Skulder till kreditinstitut 236 111 425 000
Kortfristiga skulder:
Skulder till kreditinstitut 188 889 188 889
Summa skulder till kreditinstitut 425 000 613 889

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semesterlöner 192 951 136 112
Upplupna sociala avgifter 60 625 42 766
Förutbetalda intäkter 184 674 -
- Övriga poster 226 878 200 176

665 128 379 054
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Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 1 700 000 1 700 000
Övriga (Fullgörande-/leveransgaranti) 50 000 50 000
Summa ställda säkerheter 1 750 000 1 750 000

Eventualförpliktelser
18-12-31 17-12-31

Summa eventualförbindelser - -

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• C Security Systems distributör erhöll importtillstånd samt lanserade C-pod i Brasilien.
• Bolaget fick nya distributörer i Turkiet och Benelux.
• Betalningar från ryska kunder stoppades av EU och skickades tillbaka till Ryssland.

Not 21 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).
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Robert Tejme
Styrelseordförande

Robert Berg
Styrelseledamot

Carl Aspenberg
Styrelseledamot

Magnus Söderberg
Verkställande direktör & Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2019. 

Johan Engdal 
Auktoriserad revisor

UNDERSKRIFTER

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2019-04-25 för fastställelse.

Stockholm den 28 mars 2019
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ADRESS

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

Tel. 08-500 010 10
www.c-pod.com
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