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Ett nytt kapitel i bolagets historia

År 2020 kommer att gå till bolagets historia som det 
år då vi inledde en förvandling från nischad aktör 
på fritidsbåtmarknaden till ett innovativt IoT-bolag 
i teknikens absoluta framkant. Första steget i den 
förvandlingen var förvärvet att Spåra Group AB som 
slutfördes den 1 oktober 2020. Genom förvärvet fick 
Bolaget en teknikplattform som öppnar upp nya 
tillämpningar och därmed nya affärsmöjligheter för 
såväl konsumenter som företagskunder. Det gångna 
året kännetecknas i övrigt av en kraftig nedgång på 
marknaden för båtlarm på grund av långtgående 
effekter av Covid-19. Trots betydligt sämre mark-
nadsförutsättningar minskade nyförsäljningen av 
båtlarm med endast 11% jämfört med 2019.

Covid-19 hade en starkt negativ påverkan på fritidsbåt-
markanden på kontinenten under 2020. Pandemin ledde 
till sänkt efterfrågan på båtar liksom långa produktion-
suppehåll hos båttillverkare. Nedgången har självklar 
påverkat underleverantörer, däribland vi. Bolagets 
nyförsäljning på exportmarknaderna sjönk med 27% 
jämfört med 2019. Den svenska båtmarknaden ökade 
under 2020 tack vare avsaknad av hårda nedstängningar 
och det faktum att många svenska semestrade i Sverige. 
En bit in i säsongen lanserade vi C-pod Mini – mark-
nadens minsta och mest innovativa båtlarm för det up-
pkopplade båtlivet. I kombination med en bra marknad 
bidrog det till att vår nyförsäljning i Sverige ökade med 
31%Totalt sett sjönk den totala nyförsäljningen med 
11% vilket ändå bör anses vara en framgång givet det 
svåra marknadsläget på våra största exportmarknader. 

Den enskilt största händelsen för Bolaget under 2020 
var förvärvet av intressebolaget Spåra Group AB. Den 
teknikplattform som kom med förvärvet skapar helt 
nya förutsättningar för lönsam och kraftig tillväxt i nya 
kundsegment på en global och växande marknad för 
positionering och övervakning av uppkopplade rörli-
ga enheter. Genom att kombinera olika tekniker för 
radiokommunikation, rörelseigenkänning, positionstag-
ning och strömförsörjning har vi skapat en plattform 
som gör det möjligt att lösa kundproblem som tidigare 
inte varit möjliga. Det öppnar upp för expansion med 
nya tillämpningar och nya kundsegment. Efter förvär-
vet som slutfördes den 1 oktober fullföljde vi arbetet 
med utvecklingen teknikplattformen parallellt med att 
förbereda för massproduktion som påbörjades under 
första kvartalet i år. 

Baserat på Spåras teknikplattform beviljade Jord-
bruksverkets i slutet av november finansiering om drygt 

5,5 miljoner kronor till ett innovationsprojekt som syftar 
till förbättrad tillsyn av djur på bete genom innovativ 
digital övervakning. I december beviljade Patent och 
registreringsverket ett metodpatent som bygger på 
samverkan mellan olika radioteknologier, positionering-
stekniker och rörelsesensorer för att därigenom möjlig-
göra en drastiskt minskad energiåtgång vid positionstag-
ning från uppkopplade spårsändare. Under årets sista 
kvartal fördjupades samarbetet med en av marknadens 
mest innovativa solcellsleverantörer. Tillsammans har vi 
testat och verifierad integrationen mellan spårsändare 
och solcell. Parallellt påbörjade vi utvecklingen av den 
första tillämpningen med solcellsladdning för att spåra 
och övervaka hundar. 

Vi har i dagsläget ett tekniskt försprång i kraft av en ege-
nutvecklad, komplett och modulärt uppbyggd teknik-
plattform baserad på den senaste cellulära kommunika-
tionstekniken (LTE-M och NB-IoT) i kombination med 
en egenutvecklade patenterad metod för att ytterligare 
sänka den i grunden låga strömförbrukningen. Minimal 
strömförbrukning är en av förutsättningarna i många 
IoT-tillämpningar och metoden ger oss därför en strat-
egisk konkurrensfördel. Den modulära uppbyggnaden 
av hela plattformen ger oss ytterligare en konkurrens-
fördel då vi snabbt och kostnadseffektiv kan skräddarsy 
lösningar för en mängd olika tillämpningar, både för 
konsumenter och företag. 

VD KOMMENTAR

Jacob Lundberg
VD, C Security Systems AB
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VD KOMMENTAR

Nästa steg är en kraftfull satsning på marknadsföring 
och försäljning. Den huvudsakliga försäljningskanalen 
till konsumentmarknaden är vår egen e-handel som vi 
har byggt för att passa olika målgrupper, indexera väl i 
sökmotorer, få god spridning i sociala medier och mö-
jliggöra för bolaget att dra nytta av användardata för att 
driva tillväxt. Vi har valt en plattform som underlättar för 
såväl drift som underhåll och möjliggör kostnadseffektiv 
geografisk expansion. 

Jag är stolt över vad vi åstadkommit under 2020 då vi 
lagt grunden för stark tillväxt på en starkt uppåtgående 
IoT-marknad för uppkopplade rörliga enheter. Vi har 
utvecklat en teknik som kan erbjuda kunder – såväl 

konsumenter som företagskunder – många fantastiska 
fördelar. Samtidigt ska vi vara medvetna om att 2021 
kommer att vara ett investeringsår för att få maximal 
kommersiell utväxling på vårt tekniska försprång. Strate-
gin är att hålla ett högt tempo för att bibehålla eller till i 
vissa fall öka det tekniska försprånget samtidigt som vi 
ska växa kraftigt i nya kundsegment och på nya geograf-
iska marknader.

Jacob Lundberg
VD
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Aktiens utveckling (grafen ska visa perioden 1 augusti 
2014 till 16 april 2021)

Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till i C 
Security Systems AB till 162 463 512 och antalet aktieägare 
till 1 427.

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

2021-04-18 13)57C Security (CSEC) | Spotlight

Sida 2 av 6https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001329

KURSER FÖR C SECURITY SYSTEMS AB

Alla
3
år

1
år

3
månader

1
månad

1
vecka

1
dag

JUST NU

+/- 0,007

% 1,93%

Senast 0,369

Högst 0,372

Lägst 0,344

Volym 665 010

Omsatt (SEK) 240 521

Värde (MSEK) 77,4

STYRELSE
OCH
LEDNING

VD

Jacob Lundberg

Styrelseordförande

Robert Tejme

Styrelse

Lars Tegborg

Martin Hägerdal

Olle Nordlander

Per Söderström

Bolagsordning

Sl
ut

ku
rs

H
andlad volym

2016 2018 20202015 2017 2019 2021

0

0.4

0.8

1.2

0

30M

60M

90M

AKTIER



6   | ÅRSREDOVISNING 2020 C SECURITY SYSTEMS AB (PUBL)

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Ägarförteckning per den 31 december 2020

Namn Antal aktier Antal röster Andel röster Andel kapital

Robert Tejme med bolag. 23 728 330       23 728 330                    14,6% 14,6%

Torbjörn Bengtsson med bolag. 20 312 364       20 312 364                    12,5% 12,5%

Stefan Hultberg m bolag 10 158 500       10 158 500                    6,3% 6,3%

Carl Aspenberg med bolag. 8 629 000         8 629 000                      5,3% 5,3%

Magnus Uppsäll 6 600 000         6 600 000                      4,1% 4,1%

Claes Gräns med bolag 4 950 000         4 950 000                      3,0% 3,0%

Jesper Slettenmark m bolag 4 675 000         4 675 000                      2,9% 2,9%

Avanza Pension 3 536 622         3 536 622                      2,2% 2,2%

Embedded Art AB 3 300 000         3 300 000                      2,0% 2,0%

Summa 85 889 816      85 889 816                   52,9% 52,9%

Övriga aktieägare 76 573 696       76 573 696                    47,1% 47,1%

Totalt 162 463 512    162 463 512                 100% 100%

I Bolaget finns två optionsprogram.

Optionprogram 1 : Omfattasnde 4 400 000 teckningsoptioner innan denna emission med en löptid till
den 26 oktober 2021 med lösenpris 0,273 kr.  Samtliga optioner är utställda till tidigare ledning i Spåra Group AB.

Optionprogram 2 : Omfattasnde 15 000 000 teckningsoptioner innan denna emission med en löptid till
den 26 juni 2022 med lösenpris 0,32 kr.  Samtliga optioner är utställda till  ledning i Bolaget.

I Bolaget finns ett konvertibelprogram om 14 670 000 konvertibler motsvarande 4,0 Mkr med en löptid till
den 26 oktober 2021. Konvertibelns nominella belopp är ,027 kr och priset per konvertibel är 0,273 kr.
Årsränta per konvertibel är 7% på det nominella värdet.

I Bolaget finns två optionsprogram:

Optionprogram 1: Omfattasnde 4 400 000 teckningsop-
tioner innan denna emission med en löptid till den 26 
oktober 2021 med lösenpris 0,273 kr.  Samtliga optioner 
är utställda till tidigare ledning i Spåra Group AB.

Optionprogram 2: Omfattasnde 15 000 000 teckning-
soptioner innan denna emission med en löptid till den 
26 juni 2022 med lösenpris 0,32 kr.  Samtliga optioner är 
utställda till  ledning i Bolaget.

I Bolaget finns ett konvertibelprogram om 14 670 000 
konvertibler motsvarande 4,0 Mkr med en löptid till den 
26 oktober 2021. Konvertibelns nominella belopp är ,027 
kr och priset per konvertibel är 0,273 kr.

Årsränta per konvertibel är 7% på det nominella värdet.
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STYRELSEN, LEDANDE BEFFATNINGSHAVARE OCH REVISOR

STYRELSEN

Robert Tejme, f. 1961. Styrelseordförande 
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Robert har arbetat på höga ekonomioch 
ledningspositioner 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 utbildningskon-
cernen Hyper Island. 
Innehav: 25.070.330 aktier och 1.375.000 optioner per 2021-03-31

Martin Hägerdal, f. 1966. Styrelseledamot
Martin är idag VD i Kvalprak AB. Martin har 25 års erfarenhet från Ericsson i olika positioner. I 
sin senaste position var Martin VD för ett tillverkande dotterbolag som utvecklade och sålde 
transformatorer. Martin har erfarenhet av att bygga bolag och att utveckla produktportföljer 
med global attraktionskraft. Martin har också gedigen internationell erfarenhet efter att ha 
lett en global organisation i 10 år.
Innehav: 290.000 aktier per 2021-03-31

Olof Nordlander, f 1965. Styrelseledamot
Verksam sedan 90-talet som serieentreprenör och investerare i ett antal små och medelstora 
bolag inom sjukvård, It, fastighet och restaurang/konferens branschen. 
20 års erfarenhet inom säljorganisationer.
Innehav: 2 156 000 aktier per 2021-03-31

Per Söderström, f. 1968. Styrelseledamot
Per har gedigen erfarenhet som ledare för såväl internationella som svenska organisationer 
där han bland annat varit VD i bolag som Resurs-Gruppen (publ.) som förvärvades av Wise 
Group 2012, Hudson och Human IT. Idag verkar Per som rådgivare åt bolagsägare, investera-
re och styrelseproffs i ett 10-tal bolag i ett flertal branscher.
Innehav: inga aktier

Lars Tegborg, f. 1970. Styrelseledamot
Lars är styrelseledamot i Sentag och EmbeddedArt där han även är VD. Lars har lång erfar-
enhet av utveckling av elektronik och mjukvara för komplexa sensorsystem då han levererat 
produkter till flera innovationsbolag samt till FMV, FOI, försvaret och Saab sedan 1995.
Innehav: 7.832.000 aktier per 2021-03-31
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Mikael Jung, f. 1973. Styrelseledmot 
Civilekonom från Handelshögskolan  vid Göteborgs universitet. Mikael är CEO på Beva-
clean AB, ett family office. Mikael har 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen 
och har tidigare bland annat arbetat på Handelsbanken och Danske Bank. 
Innehav: 160.000 aktier per 2021-03-31

Jacob Lundberg, f. 1968, VD
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och Executive MBA från Handelshögsko-
lan i Stockholm. Jacob har haft ledande positioner i internationella företag som ABB, 
Vattenfall, Kiwa Inspecta och Adecco, bland annat som VD för Adecco Group i Sverige 
och Inspecta i Sverige. Jacob har lång erfarenhet från internationella affärer, projektled-
ning av infrastrukturprojekt och professional services inom teknisk konsultverksamhet, 
besiktning och provning samt rekrytering och bemanning. 
Innehav: 4.037.000 aktier och 15.000.000 optioner per 2021-03-31

Revisor
Johan Endahl
Auktoriserad revisor

Sonora Revision
Fiskargatan 8, 3tr
SE 116 20 Stockholm
tel: 08- 556 963 50

STYRELSEN, LEDANDE BEFFATNINGSHAVARE OCH REVISOR
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för C Security 
Systems AB, med säte i Stockholm, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-
31.

Allmänt om verksamheten:

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer digitala spår- 
och övervakningssystem och därmed förenlig verksam-
het. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret:

Väsentliga händelser under första kvartalet
• Försäkringsbolaget AXA och försäkringsmäklar-
en GSY har för den franska marknaden godkänt 
C-pod Lite och beslutat att båtägare som install-
erar C-pod Lite får samma premiereduktion som 
med C-pod. C-pod Lite är anpassad för mindre 
båtar och besluten väntas öppna upp för större 
volymer
• I Italien har försäkringsbolaget Allianz beslutat 
erbjuda C-pod och C-pod Elite som en del av 
försäkringslösningen till båtkunder i kombination 
med premiereduktion 
• Franska båttillverkaren Allures Yachting har 
beslutat om installation av kompletta C-pod sys-
tem inklusive sensorer som standardutrustning i 
sin modell Allures 40,9
• Franska båttillverkaren Rhea Marine har valt 
C-pod Lite som standardutrustning i sin nya båt-
modell Rhea 32
• Italienska båttillverkaren Castoldi har valt C-pod 
Lite som standardutrustning i sin nya båtmodell 
Jet Tender 27 motor boat samt erbjuda produk-
ten som option till övriga modeller
• Ny VD tillträdde 1 mars

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

• Lansering av ny app till C-pod Lite
• Lansering av nya innovativa C-pod Mini på den 
svenska marknaden
• Ny webbshop för den svenska marknaden

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

• Samarbetsavtal med italienska försäkringsbo-
laget Allianz Spa
• Avtal om förvärv av intressebolaget Spåra 
Group AB

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

• Uppköp av Spåra Group AB genom riktad 
nyemission till Spåra Groups aktieägare registre-
rades av Bolagsverket den 1 oktober.
• Patent och registreringsverket beslutar om 
att bevilja patent till Spåra Group AB. Patentet 
skyddar en metod som bygger på samverkan mel-
lan olika radioteknologier, positioneringstekniker 
och rörelsesensorer för att därigenom möjliggöra 
en drastiskt minskad energiåtgång vid position-
stagning från uppkopplade spårsändare.
• Jordbruksverkets beviljar Spåra Group AB 
finansiering om drygt 5,5 miljoner kronor till 
ett innovationsprojekt som syftar till förbättrad 
tillsyn av djur på bete genom innovativ digital 
övervakning.
• På den extra bolagsstämman den 16 december 
2020 väljs fyra nya ledamöter in. Två ledamöter, 
varav styrelsens ordförande Robert Tejme, väljs 
om.
• Bolaget sätter upp och verifierar ett nytt betaln-
ingsflöde på den ryska marknaden. Ryska kunder 
kommer framöver att kunna beställa produkter 
direkt från Bolaget via en dedikerad e-handel. Det 
nya betalningsflödet och slutkundsförsäljningen 
kommer möjliggöra att få betalt utan ryska mel-
lanhänder, vilket medför en signifikant snabbare 
handläggning av betalningar genom moderna 
betalsätt såsom Paypal, Skrill med flera.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

2(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

 

 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Koncern 
Belopp TSEK 2020-12-31  
Nettoomsättning 
Rörelsemarginal % 
Balansomslutning 
Avkastning på sysselsatt 
kapital % 
Avkastning på eget kapital % 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

1 484 
neg 

22 872 
 

neg 
neg 

57 

    

Moderföretag 
Belopp TSEK 

 
 

2020-12-31 

 
 

2019-12-31 

 
 

2018-12-31 

 
 

2017-12-31 2016-12-31 
Nettoomsättning 1 678 1 473 1 178 941 815 
Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg 
Balansomslutning 
Avkastning på sysselsatt 
kapital % 

23 505 
 

neg 

4 145 
 

neg 

3 642 
 

neg 

3 777 3 849 
 

neg neg 
Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg neg 
Soliditet % 68 52 57 60 56 

 

Eget kapital 

     

 
Aktie- Utvecklings- Överkurs- 

 
Balanserat 

 
Årets 

kapital  fond  fond resultat  resultat  
Moderföretag 
Vid årets början 953 511 

  
521 551 

  
22 660 673 

 
-18 291 163 

  
-3 688 016 

 

Omföring av föregående års resultat -  -  - -3 688 016  3 688 016  
Omföring till utvecklingsfond -  223 676  - -223 676  -  
Återföring från utvecklingsfond -  -216 472  - 216 472  -  
Apportemission 1 320 978  -  15 832 867 -  -  
Kostnader hänförliga till emission -  -  -22 300 -  -  
Årets resultat -  -  - -  -3 398 710  
Vid årets slut 2 274 489  528 755  38 471 240 -21 986 383  -3 398 710  

FÖRVALTNINGSBERÄTELSER
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FÖRVALTNINGSBERÄTELSER

3(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

 

 
Förslag till resultatdisposition   
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel i moderbolaget:  

 
Belopp 

överkursfond 38 471 240  
balanserat resultat -21 986 383  
årets resultat -3 398 710  
 
disponeras så att 

13 086 147  

balanseras i ny räkning 13 086 147  

Summa 13 086 147  
 

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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4(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

 

 
Resultaträkning - koncernen  

Belopp i SEK Not 2020-01-01-  
  2020-12-31  
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

 
 

2 

 
 

1 484 087 

 

Förändring av varulager    
samt pågående arbeten för annans räkning  -129 979  
Övriga rörelseintäkter  101 412  
  1 455 520  

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-411 463 

 

Handelsvaror  -636 327  
Övriga externa kostnader 3,4 -4 160 110  
Personalkostnader 5 -1 268 118  
Av- och nedskrivningar av materiella och    
immateriella anläggningstillgångar  -1 247 459  
Övriga rörelsekostnader  -39 941  

Rörelseresultat  -6 307 898  

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

  
305 248 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -194 559  

Resultat efter finansiella poster  -6 197 209  

Resultat före skatt  -6 197 209  

Skatt på årets resultat 6 -  
Resultat i dotterföretag före förvärvstidpunkt  -3 997 585  

Årets resultat  -10 194 794  

Hänförligt till    
Moderföretagets aktieägare  -10 194 794  

RESULTATRÄKNING - KONCERN
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BALANSRÄKNING - KONCERN

5(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

Balansräkning - koncernen 

 

Belopp i SEK Not 2020-12-31  
 
TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

   

och liknande arbeten 7 9 869 756  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken    
samt liknande rättigheter 8 318 704  
Goodwill 9 8 412 321  
  18 600 781  

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

 
10 

 
275 671 

 

  275 671  

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 

 
11 

 
438 506 

 

  438 506  

Summa anläggningstillgångar  19 314 958  

Omsättningstillgångar 
   

Varulager m m 
Varor under tillverkning 

  
145 171 

 

Färdiga varor och handelsvaror  1 387 746  
Förskott till leverantörer  220 751  
  1 753 668  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

  
12 236 

 

Skattefordringar  1 166  
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  1 596  
Övriga fordringar  729 901  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 164 138  
  909 037  

Kassa och bank 13 894 000  

Summa omsättningstillgångar  3 556 705  

SUMMA TILLGÅNGAR  22 871 663  
 

Balansräkning Koncern
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BALANSRÄKNING- KONCERN

6(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

Balansräkning - koncernen 

 

Belopp i SEK Not 2020-12-31  
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital    

Aktiekapital  2 274 489  

Reserver  528 755  
Övrigt tillskjutet kapital  42 468 824  
Balanserat resultat inkl årets resultat  -32 181 177  

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  13 090 891  

Summa eget kapital  13 090 891  

Långfristiga skulder 14 
  

Övriga skulder till kreditinstitut  1 000 000  

Övriga långfristiga skulder  83 207  

  1 083 207  

Kortfristiga skulder 
   

Konvertibla lån 15 4 006 002  

Skulder till kreditinstitut  47 222  
Förskott från kunder  329 535  
Leverantörsskulder  2 883 028  
Övriga kortfristiga skulder  258 218  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 173 560  

  8 697 565  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  22 871 663  
 

Balansräkning Koncern



ÅRSREDOVISNING 2020 C SECURITY SYSTEMS AB (PUBL) |   17   

RESULTATRÄKNING - MODERFÖRETAG

7(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

 

 
Resultaträkning - moderföretag  

Belopp i SEK Not 2020-01-01-  2019-01-01-  
  2020-12-31  2019-12-31  
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

 
 

2,17 

 
 

1 678 411 

  
 

1 473 423 

 

Förändring av varulager      
samt pågående arbeten för annans räkning 17 -463 879  -351 385  
Övriga rörelseintäkter  101 412  1 660  
  1 315 944  1 123 698  

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

 
17 

 
-411 463 

  
-512 245 

 

Övriga externa kostnader 3,4 -2 886 114  -1 634 561  
Personalkostnader 5 -1 268 118  -2 411 468  
Av- och nedskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar  -228 408  -225 548  
Övriga rörelsekostnader  -39 941  -8 285  

Rörelseresultat  -3 518 100  -3 668 409  

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
17 

 
305 248 

  
6 885 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter 17 -185 858  -26 492  

Resultat efter finansiella poster  -3 398 710  -3 688 016  

Resultat före skatt  -3 398 710  -3 688 016  

Skatt på årets resultat 6 -  -  

Årets resultat  -3 398 710  -3 688 016  
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BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAG

Balansräkning Moderföretag

8(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

Balansräkning - moderföretag 

 

Belopp i SEK Not 2020-12-31  2019-12-31  
 
TILLGÅNGAR 

     

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

     

och liknande arbeten 7 528 755  521 543  
  528 755  521 543  

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

 
10 

 
35 830 

  
47 774 

 

  35 830  47 774  

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

 
18 

 
21 184 901 

  
- 
 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 19 -  25 055  
  21 184 901  25 055  

Summa anläggningstillgångar  21 749 486  594 372  

Omsättningstillgångar 
     

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror 

  
1 312 418 

  
780 492 

 

  1 312 418  780 492  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

  
12 236 

  
79 531 

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt  1 596  -  
Övriga fordringar  288 140  222 955  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 68 618  8 475  
  370 590  310 961  

Kassa och bank 13 72 345  2 458 831  

Summa omsättningstillgångar  1 755 353  3 550 284  

SUMMA TILLGÅNGAR  23 504 839  4 144 656  
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BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAG

Balansräkning Moderföretag

9(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

Balansräkning - moderföretag 

 

Belopp i SEK Not 2020-12-31  2019-12-31  
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital 20 2 274 489  953 511  
Fond för utvecklingsutgifter  528 755  521 551  
  2 803 244  1 475 062  

Fritt eget kapital 
Överkursfond 

21  
38 471 240 

  
22 660 673 

 

Balanserad vinst eller förlust  -21 986 383  -18 291 163  
Årets resultat  -3 398 710  -3 688 016  
  13 086 147  681 494  

Summa eget kapital  15 889 391  2 156 556  

Långfristiga skulder 14     

Övriga skulder till kreditinstitut  -  47 222  
Övriga långfristiga skulder  83 207  37 050  
  83 207  84 272  

Kortfristiga skulder      

Konvertibla lån 15 4 006 002  -  
Skulder till kreditinstitut  47 222  188 889  
Förskott från kunder  245 095  246 439  
Leverantörsskulder  200 110  924 482  
Skulder till koncernföretag  1 952 043  -  
Övriga kortfristiga skulder  258 218  82 874  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 823 551  461 144  
  7 532 241  1 903 828  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 504 839  4 144 656  
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KASSAFLÖDESANALYS-MODERFÖRETAG

Kassaflödesanalys Moderföretag 10(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

 

 
Kassaflödesanalys - moderföretag  

Belopp i SEK Not 2020-12-31 
 

2019-12-31 
 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

  
-3 398 710 

  
-3 688 016 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  228 408  225 548  
  -3 170 302  -3 462 468  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -3 170 302  -3 462 468  
förändringar av rörelsekapital      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  -531 926  -387 606  
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -59 629  112 753  
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  1 810 236  626 170  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 951 621  -3 111 151  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 

  
-223 676 

  
-282 978 

 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -  -59 718  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -223 676  -342 696  

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 

    
3 859 449 

 

Emissionskostnader  -22 300  -106 020  
Amortering av låneskulder  -188 889  -188 889  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -211 189  3 564 540  

Årets kassaflöde  -2 386 486  110 693  
Likvida medel vid årets början  2 458 831  2 348 138  

Likvida medel vid årets slut 13 72 345  2 458 831  
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper:
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper 
som koncernen utom i de fall som anges nedan under 
avsnittet “Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
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 försäl-
jningspris 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 över-
fört de väsentliga risker och förmåner som är förknippa-
de med varornas ägande till kunden, varorna har levere-
rats 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 periodis-
eras initialt och intäktsredovisas i den period då tjänsten 
utförs.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på 
framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren 
för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är 

förenat med krav på framtida prestation redovisas som 
intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits 
emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har 
uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas akti-
veringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkom-
mit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när 
samtliga nedanståendeförutsättningar är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den im-
materiella 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 anläggn-
ingstillgången 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 immate-
riella anläggningstillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar och nedskrivningar. Anskaf-
fningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara 
utgifter (t.ex. material och löner). Avskrivningar görs 
linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivnings-
tiden för immateriella anläggningstillgångar uppgår till 
fem år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde 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-
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gens värde vid anskaffningstidpunkten, om de beräknas 
ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Utgifter för 
löpande reparation och underhåll redovisas som kost-
nader. 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 till-
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för materiella tillgån-
gar. Avskrivningstiden för materiella anläggningstillgån-
gar uppgår till fem år. Inga låneutgifter aktiveras.

Leasing - leasetagare
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redo-
visas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestäm-
melser 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.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktu-
ell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomsts-
katt för innevarande räkenskapsår som avser årets skat-
tepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader 
som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppsk-
juten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära 
skillnader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras 
på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång 
eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Be-
loppen baseras på de skattesatser och skatteregler som 
är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdes-
beräknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 

Värderingen omprövas varje balansdag.

 Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, bet-
ald semester, betald sjukfrånvaro mm samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pension-
er och andra ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmåns-
bestämda pensionsplaner. Bolaget har avgiftsbestäm-
da 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 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.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden. Eftersom det är första gången kon-
cernredovisning upprättas har ingen kassaflödesanalys 
upprättats.

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestäm-
mande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tid-
punkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från 
och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvär-
vade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen 
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklu-
sive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till sum-
man av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlag-
da tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna 
skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter 
som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt even-
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tuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvs-
tidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritet-
sintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter 
och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaf-
fningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på 
det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, 
intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade vinster, men endast 
i den utsträckning det inte finns någon indikation på 
något nedskrivningsbehov.

 Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstäm-
mer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i 
koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt 
styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.

Skatt
Hänsyn för latent uppskjuten skattefordran har inte 
tagits.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, bet-
ald semester, betald sjukfrånvaro mm samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pension-
er och andra ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmåns-
bestämda pensionsplaner. Bolaget har avgiftsbestäm-

da 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 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.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden. Eftersom det är första gången kon-
cernredovisning upprättas har ingen kassaflödesanalys 
upprättats.

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestäm-
mande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar.

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tid-
punkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från 
och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvär-
vade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen 
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklu-
sive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till sum-
man av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlag-
da tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna 
skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter 
som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt even-
tuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvs-
tidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritet-
sintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter 
och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 
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liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaf-
fningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på 
det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, 
intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade vinster, men endast 
i den utsträckning det inte finns någon indikation på 
något nedskrivningsbehov.

 Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstäm-
mer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i 
koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt 
styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.

Skatt
Hänsyn för latent uppskjuten skattefordran har inte 
tagits.

NOTER
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Redovisningsprinciper i moderföretaget 
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i 
koncernredovisningen utom i nedanstående fall. 

 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. 

 
Skatt 
Hänsyn för latent uppskjuten skattefordran har inte tagits. 

 
 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
2020-01-01- 

 
2019-01-01- 

2020-12-31 2019-12-31 
Koncern  
Nettoomsättning per geografisk marknad     
Sverige 841 409    
Export 642 678    
 1 484 087    

Moderföretag 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

    

Sverige 1 035 733  425 014  
Export 642 678  1 048 409  
 1 678 411  1 473 423  

Not 3 Operationell leasing 
    

Leasingavtal där företaget är leasetagare  
2020-01-01- 

  
2019-01-01- 

 

 2020-12-31  2019-12-31  
Koncern 
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende 

    

Inom ett år 22 232    
 22 232    

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 236 595    

 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen av hyrt kontorsrum. 
 

Moderföretag 
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning: 

Inom ett år 22 232 142 728 
 22 232  142 728 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 236 595  214 092 
 

I moderbolagets redovisning utgörs den operationella leasingen av hyrt kontorsrum. 

NOTER
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Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer  

2020-01-01- 
  

2019-01-01- 
 

 2020-12-31  2019-12-31  
Koncern 
Sonora Revision AB 

    

Revisionsuppdrag 123 875    

Summa 123 875    

Moderföretag 
Sonora Revision AB 

    

Revisionsuppdrag 83 875  61 738  
Andra uppdrag -  5 624  

Summa 83 875  67 362  

Kommentar     

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

 
Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

 
Medelantalet anställda  

2020-01-01- 
    

2019-01-01- 
 

 2020-12-31  Varav män  2019-12-31  Varav män  
Koncern 
Sverige 

 
4 

  
4 

     

Totalt moderföretaget 4  4      

Moderföretag 
Sverige 

 
3 

  
3 

  
4 

  
4 

 

Totalt moderföretag 3  3  4  4  
 

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 
2020-12-31 2019-12-31 

Andel Andel 
kvinnor i % kvinnor i %  

Moderföretag 
Styrelsen - - 

NOTER
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
 2020-01-01-  2019-01-01-  

2020-12-31  2019-12-31 
Koncern 
Styrelse och VD 

 
329 247 

   

Övriga anställda 651 543    
Summa 980 790    
Sociala kostnader 275 879    
(varav pensionskostnader) 1) 11 880    

Moderföretag 
Styrelse och VD 

 
329 247 

  
676 647 

 

Övriga anställda 651 543  1 092 811  

Summa 980 790  1 769 458  
Sociala kostnader 275 879  608 181  
(varav pensionskostnader) 2) 11 880  11 880  

 
1) Av koncernens pensionskostnader avser 0 kr företagets ledning. Koncernens utestående 
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr. 

 
2) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 kr (0 kr) företagets ledning. Företagets utestående 
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (0 kr). 

 

Program avseende teckningsoptioner 
Vid en extrastämma den 22 juli 2020 beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag om 
utgivande av optioner till bolagets VD Jacob Lundberg. 

 
Styrelsen beslutade om nyemission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Följande villkor för emissionen skall gälla: 

 
a. Upp till 15 000 000 teckningsoptioner skall ges ut. 
b. Rätt att teckna teckningsoptioner har bolagets VD Jacob Lundberg eller ett av Jacob Lundberg 
majoritetsägt aktiebolag. 
c. Teckningsoptioner skall tecknas från 4 juni till 18 juni 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
förlänga teckningstiden. 
d. Priset per teckningsoption skall vara 0,0157 kr. 
e. Teckningsoptionen skall betalas senast 30 juli 2020 
f. Bolagets aktiekapital skall, genom teckningsrätterna, kunna ökas med upp till 210 000 kr. 
g. För varje ny (1) aktie som tecknas med stöd av (1) teckningsoption skall 0,32 kr betalas. 
h. Optionsrätten får utnyttjas fr.o.m. 26 maj 2022 t.o.m. 26 juni 2022. 
i. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret 2022. 

 
Genomför bolaget fondemission, aktiesammanläggning, split eller nyemission av aktier eller andra 
värdepapper med företrädesrätt för aktieägarna, ska bolaget företa en omräkning av det antal aktier 
som får tecknas med stöd av varje teckningsoption samt av det belopp som ska betalas för varje aktie, 
dock lägst aktiens kvotvärde. 

1) Av koncernens pensionskostnader avser 0 kr företagets ledning. Koncernens utestående pensionsförplik1) 
Av koncernens pensionskostnader avser 0 kr företagets ledning. Koncernens utestående pensionsförpliktelser 
till dessa uppgår till 0 kr.

2) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 kr (0 kr) företagets ledning. Företagets utestående 
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (0 kr).

Program avseende teckningsoptioner
Vid en extrastämma den 22 juli 2020 beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag om utgivande av 
optioner till teckningsoptionsinnehavare i Spåra Group AB (optionsprogram 1) samt till bolagets VD Jacob 
Lundberg (optionsprogram 2).

Styrelsen beslutade om nyemission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Följande villkor för emissionen skall gälla:

Optionsprogram 1

a. Upp till 4 400 000 teckningsoptioner skall ges ut.
b. Rätt att teckna teckningsoptioner har teckningsoptionsinnehavare i Spåra Group AB.
c. Teckningsoptioner skall tecknas från 4 juni till 18 juni 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
förlänga teckningstiden.
d. 11 nya teckningsoptioner i bolaget skall betalas med en teckningsoption i Spåra Group AB (appor-
tegendom), där priset för varje option är 1,4636 öre (16,1 öre / 11).
e. Bolagets aktiekapital skall, genom teckningsrätterna, kunna ökas med upp till 61 600 kr.
f. För varje ny (1) aktie som tecknas med stöd av (1) teckningsoption skall 0,273 kr betalas.
g. Betalning sker vid tilldelning då äganderätten till optionerna i Spåra Group AB (apportegendomen) 
övergår till bolaget.
h. Optionsrätten får utnyttjas fram till 26 oktober 2021.
i. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret 2021

NOTER
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Optionsprogram 2

a. Upp till 15 000 000 teckningsoptioner skall ges ut.
b. Rätt att teckna teckningsoptioner har bolagets VD Jacob Lundberg eller ett av Jacob Lundberg ma-
joritetsägt aktiebolag.
c. Teckningsoptioner skall tecknas från 4 juni till 18 juni 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
förlänga teckningstiden.
d. Priset per teckningsoption skall vara 0,0157 kr.
e. Teckningsoptionen skall betalas senast 30 juli 2020
f. Bolagets aktiekapital skall, genom teckningsrätterna, kunna ökas med upp till 210 000 kr.
g. För varje ny (1) aktie som tecknas med stöd av (1) teckningsoption skall 0,32 kr betalas.
h. Optionsrätten får utnyttjas fr.o.m. 26 maj 2022 t.o.m. 26 juni 2022.
i. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret 2022.

Genomför bolaget fondemission, aktiesammanläggning, split eller nyemission av aktier eller andra värdepap-
per med företrädesrätt för aktieägarna, ska bolaget företa en omräkning av det antal aktier som får tecknas 
med stöd av varje teckningsoption samt av det belopp som ska betalas för varje aktie, dock lägst aktiens 
kvotvärde.

NOTER
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Not 6 Skatt på årets resultat   

2020-01-01- 
  

2019-01-01- 
 

  2020-12-31  2019-12-31 
Koncern 
Aktuell skatt 

  
- 
   

Uppskjuten skatt  -    
  -    

Moderföretag 
Aktuell skatt 

  
- 
  

- 
 

Uppskjuten skatt  -  -  
  -  -  

Avstämning effektiv skatt 
  

 
2020 

  
 

2019 

 

Koncernen 
Resultat före skatt 

Procent Belopp 
-6 197 209 

 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget -21,4% 1 326 203 
Avskrivning av koncernmässig goodwill 1,5% -94 749 
Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,3% -17 229 
Ej skattepliktiga intäkter -0,2% 13 781 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande   
aktivering av uppskjuten skatt 34,4% -2 131 061 
Kostnader som ska dras av men   
ej ingår i det redovisade resultatet -0,8% 47 572 
Skatt hänförlig till dotterföretag före förvärvstidpunkt -13,8% 855 483 
Redovisad effektiv skatt -  
Differens - - 

 
 

Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp 
Resultat före skatt  -3 398 710  -3 688 016 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget -21,4% 727 324 -21,4% 789 235 
Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,1% -2 333 0,2% -6 962 
Ej skattepliktiga intäkter -0,4% 13 781 0,0% - 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt 

 
21,9% 

 
-743 544 

 
21,8% 

 
-804 961 

Kostnader som ska dras av men 
ej ingår i det redovisade resultatet 

 
-0,1% 

 
4 772 

 
-0,6% 

 
22 688 

Redovisad effektiv skatt - - - - 

Differens - - - - 
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
 2020-12-31  2019-12-31  
Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

    

-Vid årets början 1 243 011    
-Årets aktiverade utgifter, inköp 1 758 071    
-Förvärv av dotterföretag 9 722 558    
Vid årets slut 12 723 640    
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -721 468    
-Förvärv av dotterföretag -1 374 253    
-Årets avskrivning -758 163    

Vid årets slut -2 853 884    

Redovisat värde vid årets slut 9 869 756    

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

    

-Vid årets början 1 243 011  960 033  
-Årets aktiverade utgifter, inköp 223 676  282 978  

Vid årets slut 1 466 687  1 243 011  
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -721 468  -507 864  
-Årets avskrivning -216 464  -213 604  

Vid årets slut -937 932  -721 468  

Redovisat värde vid årets slut 528 755  521 543  
 

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
2020-12-31  

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Årets aktiverade utgifter, inköp 

 
65 696 

 

-Förvärv av dotterföretag 320 875 
Vid årets slut 386 571 
Ackumulerade avskrivningar:  
-Förvärv av dotterföretag -48 563 
-Årets avskrivning -19 304 

Vid årets slut -67 867 

Redovisat värde vid årets slut 318 704 

Not 9 Goodwill 
 
 

2020-12-31 
Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

  

-Förvärv av dotterföretag 8 855 075  

Vid årets slut 8 855 075  
Ackumulerade avskrivningar:   
-Årets avskrivning -442 754  

Vid årets slut -442 754  

Redovisat värde vid årets slut 8 412 321  

NOTER
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer  

2020-12-31 
  

2019-12-31 
 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

    

-Vid årets början 59 718    
-Rörelseförvärv 305 891    
-Vid årets slut 365 609    
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -11 944    
-Rörelseförvärv -50 756    
-Årets avskrivning -27 238    

-Vid årets slut -89 938    

Redovisat värde vid årets slut 275 671    

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

    

-Vid årets början 59 718  86 000  
-Nyanskaffningar -  59 718  
-Avyttringar och utrangeringar -  -86 000  

-Vid årets slut 59 718  59 718  
Ackumulerade avskrivningar:     
-Vid årets början -11 944  -86 000  
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar -  86 000  
-Årets avskrivning -11 944  -11 944  

-Vid årets slut -23 888  -11 944  

Redovisat värde vid årets slut 35 830  47 774  

 
Not 11 Uppskjuten skattefordran 

   
 

2020-12-31 

 

Koncern 
Uppskjutna skattefordringar hänförliga till förvärvade skattemässiga underskott 438 506 
Redovisat värde vid årets slut 438 506 

Uppskjutna skattefordringar hänförliga till förvärvade skattemässiga underskott om 2 128 668 kr har aktiverats utifrån 
bedömningen att dessa kan nyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. 

 
 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
2020-12-31 

  
2019-12-31 

 

Koncern 
Förutbetalda hyror 

 
22 232 

   

Förutbetalda försäkringspremier 8 729    
Övriga förutbetalda kostnader 133 177    
 164 138    

Moderföretag 
Förutbetalda hyror 

 
22 232 

  
- 
 

Förutbetalda försäkringspremier 8 729  8 475  
Övriga förutbetalda kostnader 37 657  -  
 68 618  8 475  

NOTER
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Not 13 Likvida medel     

 2020-12-31    

Koncern 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

    

Kassa och bank 894 000    
 894 000    

  
2020-12-31 

  
2019-12-31 

 

Moderföretag 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

    

Kassa och bank 72 345  2 458 831  
 72 345  2 458 831  

Not 14 Långfristiga skulder 
 
 

2020-12-31 

  
 

2019-12-31 

 

Koncern 
Skulder som förfaller senare än fem är efter balansdagen 

 
inga 

  
inga 

 

 
Moderföretag 
Skulder som förfaller senare än fem är efter balansdagen 

 
 

inga 

  
 

inga 

 

 

Not 15 Konvertibla lån 
Vid en extrastämma den 22 juli 2020 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 26e maj 2020 
avseende emission av nya konvertibler. 

 
Styrelsen beslutade om nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
under förutsättning att en efterföljande bolagsstämma godkänner detta. 

 
Följande villkor för emissionen skall gälla: 

 
a. Det högsta lånebeloppet för konvertiblerna skall vara 4 006 002 kr. 

 
b. Upp till 14 674 000 konvertibler skall ges ut. 

 
c. Konvertiblernas nominella belopp är 0,273 kr och priset per konvertibel är 0,273 kr. 

 
d. Konvertibellånet förfaller till betalning den 26 oktober 2021. 

 
e. Rätt att teckna konvertiblerna har konvertibelinnehavare i Spåra Group AB. 

 
f. Teckning skall ske från 4 juni till 18 juni 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden. 

 
g. 11 konvertibler i bolaget skall betalas med en konvertibel i Spåra Group AB (apportegendom). 

 
h. Betalningen sker vid tilldelning då äganderätten till konvertiblerna i Spåra Group AB 
(apportegendomen) övergår till bolaget. 

 
i. Årsräntan för konvertiblerna uppgår till 7%. 

 
j. Konvertiblerna ger rätt till teckning av nya aktier. Konverteringskursen till nya aktier är 0,273 kr per 
aktie och konvertibelägaren kan begära konvertering till och med 25 oktober 2021. 

 
k. Vid full konvertering ökar aktiekapitalet med 205 436 kr. 

 
l. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret 2021. 

Not 15 Konvertibla lån

Vid en extrastämma den 22 juli 2020 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 26e maj 2020 avseende 
emission av nya konvertibler.

Styrelsen beslutade om nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under 
förutsättning att en efterföljande bolagsstämma godkänner detta.

Följande villkor för emissionen skall gälla:

a. Det högsta lånebeloppet för konvertiblerna skall vara 4 006 002 kr.

b. Upp till 14 674 000 konvertibler skall ges ut.

c.  Konvertiblernas nominella belopp är 0,273 kr och priset per konvertibel är 0,273 kr.

d. Konvertibellånet förfaller till betalning den 26 oktober 2021.

e. Rätt att teckna konvertiblerna har konvertibelinnehavare i Spåra Group AB.

f. Teckning skall ske från 4 juni till 18 juni 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

g.  11 konvertibler i bolaget skall betalas med en konvertibel i Spåra Group AB (apportegendom).

NOTER
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h. Betalningen sker vid tilldelning då äganderätten till konvertiblerna i Spåra Group AB (apportegendomen) 
övergår till bolaget.

i. Årsräntan för konvertiblerna uppgår till 7%.

j. Konvertiblerna ger rätt till teckning av nya aktier. Konverteringskursen till nya aktier är 0,273 kr per aktie 
och konvertibelägaren kan begära konvertering till och med 25 oktober 2021.

k. Vid full konvertering ökar aktiekapitalet med 205 436 kr.

l. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret 2021.
 

Genomför bolaget fondemission, aktiesammanläggning, split eller nyemission av aktier eller andra värdepapper 
med företrädesrätt för aktieägarna, ska bolaget företa en omräkning av det antal aktier som får tecknas med stöd av 
varje konvertibel samt av det belopp som ska betalas för varje aktie, dock lägst aktiens kvotvärde.

NOTER
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Genomför bolaget fondemission, aktiesammanläggning, split eller nyemission av aktier eller andra 
värdepapper med företrädesrätt för aktieägarna, ska bolaget företa en omräkning av det antal aktier 
som får tecknas med stöd av varje konvertibel samt av det belopp som ska betalas för varje aktie, 
dock lägst aktiens kvotvärde. 

 
 
 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
2020-12-31 

  
2019-12-31 

 

Koncernen 
Upplupna semesterlöner 

 
106 737 

   

Upplupna sociala avgifter 33 537    
Upplupna räntekostnader 376 230    
Övriga upplupna kostnader 657 056    
 1 173 560    

Moderföretaget 
Upplupna semesterlöner 

 
106 737 

  
191 190 

 

Upplupna sociala avgifter 33 537  60 072  
Upplupna räntekostnader 376 230  -  
Förutbetalda intäkter -  7 349  
Övriga upplupna kostnader 307 047  202 533  
 823 551  461 144  

Not 17 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
 
 

2020-01-01- 

  
 

2019-01-01- 

 

 2020-12-31  2019-12-31  
Moderföretag 
Andel av årets totala försäljning som skett till koncernföretag 

 
9% 

  
0% 

 

Andel av årets totala varuinköp som skett från koncernföretag 51%  0%  
Andel av årets totala ränteintäkter som skett från koncernföretag 0%  0%  
Andel av årets totala räntekostnader som skett till koncernföretag 2%  0%  

Not 18 Andelar i koncernföretag 
 
 

2020-12-31 

  
 

2019-12-31 

 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

    

-Förvärv 21 159 846  -  
-Omklassificeringar 25 055  -  

-Vid årets slut 21 184 901  -  

Redovisat värde vid årets slut 21 184 901  -  
 

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, 
vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 

 
 Eget 

kapital 
Årets 

resultat 
Andel   Redovisat 
i % värde 

Redovisat 
värde 

 

Dotterföretag / Org nr / Säte 2020-12-31 2020 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Spåra Group AB, 
559176-9483, Stockholm 

9 535 574 -6 353 330 100,0 21 184 901 -  

   21 184 901 -  

NOTER
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21(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

 

 

Rörelseförvärv under räkenskapsåret 
C Security Systems AB förvärvade den 1 oktober 2020 Spåra Group AB. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer digitala 
spår- och övervakningssystem samt därmed förenlig verksamhet. 

 

Not 19 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
2020-12-31 2019-12-31  

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden:  
-Vid årets början 25 055  25 055 
-Omklassificeringar -25 055  - 
Vid årets slut -  25 055 

Redovisat värde vid årets slut -  25 055 
 

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag Ägarandelen av kapitalet avses, 
vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 

 
 Eget 

kapital 
Årets 

resultat 
Andel   Redovisat   Redovisat 

i % värde värde 
 

Intresseföretag / Org nr / Säte 2019-12-31 2019 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Spåra Group AB, 559176-9483, Solna 1 957 368 -2 128 668 30,0 - 25 055  
   

 
- 25 055  

 
 

Not 20 Antal aktier och kvotvärde  
2020-12-31 

 
2019-12-31 

Moderföretag 
antal aktier 

 
162 463 512 

 
68 107 932 

kvotvärde 0,014 kr 0,014 kr 
 
 

Not 21 Disposition av vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderbolaget, 13 086 147 kr, disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 13 086 147 
Summa 13 086 147 

Not 22 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen 
 

Ställda säkerheter   
 2020-12-31 
Koncernen 
För egna skulder och avsättningar 

  

Skulder till kreditinstitut 
Företagsinteckningar 

 
2 700 000 

 

 2 700 000  

Summa ställda säkerheter 2 700 000  

NOTER



42   | ÅRSREDOVISNING 2020 C SECURITY SYSTEMS AB (PUBL)

22(23) C Security Systems AB 
556849-1368 

 

 

Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget 

Ställda säkerheter 
2020-12-31 2019-12-31 

Moderföretaget 
För egna skulder och avsättningar 

 
Skulder till kreditinstitut 

 

Företagsinteckningar 1 700 000  1 700 000 
 1 700 000  1 700 000 

Summa ställda säkerheter 1 700 000  1 700 000 

 

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 

• Bolaget meddelar att de kommer att släppa en ny unik GPS-
tracker för hundar. Produkten är unik i sitt slag då den får evigt 
liv tack vare innovativ solcellsteknik. Integrationen mellan tracker 
och enheten är testad och verifierad. Solcellen strömförsörjer 
GPS-trackern väl under alla normala ljusförhållanden.  

• Bolaget genomför en riktad emission varvid Bolaget tillförs ca 9 
miljoner kronor efter emissionskostnader om cirka 200 000 
kronor. I samband med emissionen säkrar Bolaget upp en 
kreditlina på 10 MSEK före kreditkostnader. 

• Konvertibelägare som står för ca 91% av antalet utestående 
konvertibler accepterar bolagets erbjudande att lösa in sina 
konvertibler i bolaget till aktier i förtid. Bolaget stärker det egna 
kapitalet med 3,7 miljoner kronor. 

 

 

Not 25 Nyckeltalsdefinitioner 

Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat / Nettoomsättning. 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

Avkastning på sysselsatt kapital: 
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital. 

 

Finansiella intäkter: 
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital). 

 
Sysselsatt kapital: 
Totala tillgångar - räntefria skulder. 

 
Räntefria skulder: 
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande. 

 
Avkastning på eget kapital: 
Årets resultat hänförligt till mfs aktieägare / Genomsnittligt eget kapital hänförligt till mfs aktieägare. 

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

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

• Bolaget meddelar att de kommer att släppa en ny unik GPS-tracker för hundar. Produkten är unik i sitt slag 
då den får evigt liv tack vare innovativ solcellsteknik. Integrationen mellan tracker och enheten är testad och 
verifierad. Solcellen strömförsörjer GPS-trackern väl under alla normala ljusförhållanden. 
• Bolaget genomför en riktad emission varvid Bolaget tillförs ca 9 miljoner kronor efter emissionskostnader 
om cirka 200 000 kronor. I samband med emissionen säkrar Bolaget upp en kreditlina på 10 MSEK före kredit-
kostnader.
• Konvertibelägare som står för ca 91% av antalet utestående konvertibler accepterar bolagets erbjudande att 
lösa in sina konvertibler i bolaget till aktier i förtid. Bolaget stärker det egna kapitalet med 3,7 miljoner kronor.

 

Not 25 Nyckeltalsdefinitioner 

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
 
Balansomslutning:
Totala tillgångar. 
Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).

Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder.

Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

NOTER
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Avkastning på eget kapital:
Årets resultat hänförligt till mfs aktieägare / Genomsnittligt eget kapital hänförligt till mfs aktieägare.

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

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i C Security Systems AB (Publ.), org.nr 556849-1368 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för C Security Systems AB 
(Publ.) för år 2020. Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 

väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 

att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 

verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet 

om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 

i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 

Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 

fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 

återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 

enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 

koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 

Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för C Security Systems AB (Publ.) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
Stockholm den  
 
 
 
Johan Engdal 
Auktoriserad revisor 
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