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PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS  2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 246 tkr (509) 
• Rörelseresultatet uppgick till -872 tkr (-619) 
• Resultatet före skatt uppgick till -876 tkr (-627)  
• Resultatet per aktie var -0,01 kr (-0,01) 
• Kassaflödet uppgick till -1.981 tkr (-740) 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 
• Försäkringsbolaget AXA och försäkringsmäklaren GSY har för den franska 

marknaden godkänt C-pod Lite och beslutat att båtägare som installerar 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 system inklusive sensorer som standardutrustning i sin modell Allures 40,9 

• Franska båttillverkaren Rhea Marine har valt C-pod Lite som standardutrustning i sin 
nya båtmodell Rhea 32 

• Italienska båttillverkaren Castoldi har valt C-pod Lite som standardutrustning i sin 
nya båtmodell Jet Tender 27 motor boat samt erbjuda produkten som option till 
övriga modeller 

• Ny VD tillträdde 1 mars 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
§ 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 
§ Bud på Spåra Group AB 
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KOMMENTARER FRÅN VD 
 
Jag klev in i rollen som VD i en tid som saknar 
motstycke med en pandemi som påverkar alla 
på ett eller annat sätt. Tack och lov har våra 
medarbetare och deras familjer klarat sig bra 
hittills. Bolagets omsättning har dock 
påverkades negativt av covid-19 under slutet av 
första kvartalet och i början av andra kvartalet. 
 
Omsättningen under första kvartalet som helhet 
var 246 tkr jämfört med 509 tkr föregående år. 
Mars markerar starten för båtsäsongen i många 
länder och tillhör normalt en av årets starkaste 
månader. Den kraftiga nedstängningen i våra 
viktigaste exportländer gjorde emellertid att 
nyförsäljningen under mars månad sjönk med 
nästan 90% jämfört med föregående år. 
Utvecklingen fortsatte i april och början av maj. 
 
Ingen vet naturligtvis med säkerhet hur 
marknadssituationen kommer att utvecklas på 
sikt. Vi ser dock redan nu tecken på ljusning i 
takt med att restriktionerna lättar. Under de 
senaste två veckorna har beställningarna från 
bland annat Frankrike och Italien återupptagits. 
Vi är än så länge i början av båtsäsongen och 
våra distributörer vittnar om ett stort uppdämt 
behov. Jag har goda förhoppningar om att 
hämta igen stora delar av nedgången.  
 
I den rådande situationen har vi satsat ännu 
hårdare på affärsutveckling. På exportsidan har 
vi under kvartalet gjort ett antal genombrott i 
våra samarbeten med försäkringsbolag, 
finansbolag och båttillverkare.  
 
Försäkringsbolaget AXA och 
försäkringsmäklaren Gras Savoye Yachting 
(GSY) har i Frankrike beslutat att C-pod Lite 
kvalificerar för samma premiereduktioner som 
C-pod. C-pod Lite är särskilt framtagen för att 
mindre båtar och installeras enkelt utan 
kabelanslutningar. På båttillverkarmarknaden 
har vi under kvartalet gjort tre betydelsefulla 
affärer med franska Allures Yachting och Rhea 
Marine samt italienska Castoldi. Alla tre har valt  

 
att installera C-pod Lite som standard i ett antal 
av sina modeller.  
 
Bolaget satsning på att få fram nya 
konkurrenskraftiga produkter fortsätter. Under 
april lanserade vi en ny egenutvecklad app för 
C-pod Lite som dels erbjuder större 
användarvänlighet och fler funktioner, dels 
sänker våra driftskostnader då den ersätter en 
tidigare tredjepartprodukt. 
 
I slutet av april lanserade vi nästa generation 
larmsystem för det uppkopplade båtlivet på den 
svenska marknaden – C-pod Mini – en 
strömsnål, innovativ och prisvärd produkt som 
vi utvecklat i nära samarbete med vårt 
intressebolag Spåra Group AB. I samband med 
lanseringen av C-pod Mini öppnade vi en helt 
ny webbshop på den svenska marknaden. 
Lanseringen av C-pod Mini och öppnandet av 
ny webbshop ligger i linje med bolagets strategi 
att växa med nya konkurrenskraftiga produkter 
och stärka e-handeln. 
 
I samband med den senaste emissionen i Spåra 
Group AB lade vi ett villkorat bud på att förvärva 
samtliga utestående aktier i Spåra med 
betalning med nyemitterade aktier i CSEC. 
Villkoret för budet är nu uppfyllt och vi är 
hoppfulla om att förvärvet kommer att 
genomföras enligt plan.  
 
Förvärvet av Spåra öppnar upp för nya 
affärsmöjligheter på såväl konsumentmarknader 
som företagsmarknader i flera branscher. 
Förvärvet är första steget i vår tillväxtstrategi där 
målet är att bli en globalt ledande aktör på en 
starkt växande IoT-marknad för övervakning av 
uppkopplade rörliga enheter.  
 
Håll er friska och krya! 
 
 
Jacob Lundberg 
VD, C Security Systems AB (publ.) 
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Kort om C Security Systems AB 
 
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som 
fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under 
varumärket C-pod samt C-pod Mini, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod 
ELite, avsedda för ett flertal olika fordonstyper. 
 
Aktien 
 
Per den 23 april 2020 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 68 107 932 och antalet 
aktieägare till 1 018. 
 
Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under namnet C Security 
med ISIN-nummer SE0005991981. 
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C Security Systems AB 
Resultaträkning 
 

Belopp i tkr  2020-01-01-   2019-01-01-   2019-01-01- 
   2020-03-31   2019-03-31   2019-12-31 
       
Nettoomsättning  246,2  509,4  1 473,4 
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga       
varor och pågående arbete för annans 
räkning  -22,4  0,0  -351,4 
Övriga rörelseintäkter  4,9  0,0  1,7 
Summa rörelsens intäkter  228,7  509,4  1 123,7 
       
Rörelsens kostnader       
Råvaror och förnödenheter  -118,3  -100,0  -512,2 
Övriga externa kostnader  -461,4  -366,2  -1 634,6 
Personalkostnader  -441,3  -621,5  -2 411,5 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -51,7  -39,3  -225,5 
Övriga rörelsekostnader   -28,2  -1,7  -8,3 
Rörelseresultat  -872,1  -619,3  -3 668,4 
       
Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  0,0  0,0  6,9 
Räntekostnader och liknande kostnader  -4,3  -7,2  -26,5 
Resultat efter finansiella poster  -876,4  -626,5  -3 688,0 
          
Resultat före skatt  -876,4  -626,5  -3 688,0 
          
Periodens resultat   -876,4   -626,5   -3 688,0 
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C Security Systems AB 
Balansräkning 
 
Belopp i tkr      
  2020-03-31   2019-03-31   2019-12-31 
TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 588,3  412,9  521,5 
 588,3  412,9  521,5 
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 44,8  0,0  47,8 
 44,8  0,0  47,8 
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag och      
gemensamt styrda företag 25,1  25,1  25,1 
 25,1  25,1  25,1 
      
Summa anläggningstillgångar 658,1  438,0  594,4 
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager mm      
Färdiga varor och handelsvaror 881,9  567,6  780,5 
 881,9  567,6  780,5 
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 125,7  201,5  79,5 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt      
styrda företag 100,0  0,0  0,0 
Övriga fordringar 110,3  39,5  223,0 
Upparbetat men ännu ej fakturerat 7,5  5,8  0,0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 103,7  161,2  8,5 
 447,2  408,1  311,0 
      
Kassa och bank 478,2  1 608,7  2 458,8 
      
Summa omsättningstillgångar 1 807,4  2 584,3  3 550,3 
      
SUMMA TILLGÅNGAR 2 465,5  3 022,3  4 144,7 
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C Security Systems AB 
Balansräkning 
 

Belopp i tkr 2020-03-31   2019-03-31   2019-12-31 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 953,5  908,1  953,5 
Fond för utvecklingsutgifter 588,3  381,5  521,6 
 1 541,8  1 289,6  1 475,1 
Fritt eget kapital      
Överkursfond 22 660,7  19 225,1  22 660,7 
Balanserad vinst eller förlust -22 045,9  -18 423,6  -18 291,2 
Periodens resultat -876,4  -626,5  -3 688,0 
 -261,6  175,0  681,5 
      
Summa eget kapital 1 280,2  1 464,7  2 156,6 
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 0,0  188,9  47,2 
Övriga långfristiga skulder 34,7  36,8  37,1 
 34,7  225,7  84,3 
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 188,9  188,9  188,9 
Förskott från kunder 189,9  280,4  246,4 
Leverantörsskulder 223,2  205,3  924,5 
Övriga skulder 87,6  84,2  82,9 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 461,0  573,2  461,1 
 1 150,6  1 331,9  1 903,8 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 465,5  3 022,3  4 144,7 
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C Security Systems AB 
Kassaflödesanalys 
 

 
 
Nästa rapport 
 
C Security Systems utger sin kvartalsrapport 2 för 2020 den 19 augusti 2020. 
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
29 maj 2020 
C Security Systems AB 
Styrelsen 
 
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020.  

  2020-01-01-   2019-01-01-   2019-01-01- 
Belopp i tkr 2020-03-31   2019-03-31   2019-12-31 

      
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster -876,4  -626,5  -3 688,0 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 51,7  39,3  225,5 
 -824,7  -587,2  -3 462,5 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -824,7  -587,2  -3 462,5 
      
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -101,4  -174,7  -387,6 
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -136,2  15,7  112,8 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -755,6  54,0  626,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 818,0  -692,2  -3 111,2 
      
Investeringsverksamheten         
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -115,4  0,0  -342,7 
      
Finansieringsverksamheten         
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -47,2  -47,2  3 564,5 
      
Periodens kassaflöde -1 980,6  -739,5  110,7 
Likvida medel vid periodens början 2 458,8  2 348,1  2 348,1 
Likvida medel vid periodens slut 478,2  1 608,7  2 458,8 
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 C Security Systems AB 
 

       Vretenvägen 13B 
       17154 SOLNA 

         Tel: 08-5000 1052 
         E-post: info@c-pod.com 
         Hemsida: www.c-pod.com 

 
 
 


