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True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 – kvartalsredogörelse för perioden 2014-01-01--

2014-03-31 (Q1:2014) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, 2014 (VD, Anders Bergström) 

Första kvartalet 2014 går till historien som ett av de mest händelserika i företagets nu tioåriga historia. 

Med begränsade resurser har vi lyckats genomföra ett stort antal aktiviteter, utveckling av nya 

produkter och slutfört förvärvet av hela Seapilot och dess sjökortmotor. Ett stort arbete har lagts ner 

på att integrera organisationen i True Heading och Seapilot men även att se till att hitta största möjliga 

synergi produktsortimentet för de bägge bolagen. Här har tex. lanseringen av en WiFi modul i vår AIS 

CTRX GRAPHENE transponder gjort att vi får en direkt koppling mellan AIS och Seapilot appen. Ett 

arbete är också påbörjat för att bundla ihop hårdvara och mjukvara för att därmed skapa ytterligare 

fördelar och mervärde för våra kunder och återförsäljare. Detta bidrar också indirekt till att skapa en ny 

marknadsföringskanal.Genom att Seapilot nu går över till en ny distributionsform av sjökorten där en 

prenumenrationsmodell används och tillsammans med bundlingen ger det våra återförsäljare en bättre 

marginal och intäkter över tid på en såld produkt. Seapilot finns nu tillgänglig på alla de stora 

mjukvaruplattformarna, Android, Windows 8 och Apples iOS. Detta gör oss unika bland 

navigationsappar på marknaden och öppnar på sikt för större volymer än vad enbart t.ex. iOS kan 

erbjuda. Ett fortsatt aktivt arbete pågår med att få funktionaliteten till samma nivå för alla 

operativsystem för att sedan kunna utveckla dem vidare med nya och innovativa funktioner. Vi har 

prioriterat att få den nya organisationen på plats vilket tyvärr gjort att försäljning och marknadsfokus 

blivit något eftersatt. Ett dotterbolag i USA är bildat och just nu pågår arbete med att sätta upp en 

organisation och en logistiklösning för denna, för oss mycket viktiga marknad. En bra försäljning har 

redan uppnåtts med vår nya säljare i USA. En lansering av Seapilot i USA är planerad till Q3, 2014. 

 

Under kvartal ett har True Heading varit representerade på båtmässor i London, Düsseldorf, 

Göteborg, Helsingfors, Stockholm, Oslo och Seattle där vi marknadsfört våra produkter. Vi märker en 

ökad efterfrågan på produkterna utanför vår hemmasfär och vår hittills största order på AIS för fritids 

och yrkesbåtar till Frankrike nu i april bekräftar detta. Seapilot har presterat bättre än budgeterat under 

Q1 trots att vi haft vissa förseningar med utvecklingen av Android och övergången till den egna 

betalningslösningen. Sverige är fortfarande den största marknaden men vi ser en fortsatt god 

efterfrågan i Finland, Danmark och Tyskland. I Norge och Storbritannien måste vi öka vår närvaro för 

att nå en bättre försäljning. Ökad kraft måste också läggas på att utöka antalet länder som vi täcker 

med sjökort vilket är ett omfattande och tidskrävande arbete. Frankrike och Kanada är på gång och ett 

färdigt avtal finns nu tecknat med SHOM i Frankrike vilket nu gör att vi även börjar täcka medelhavet.  

 

Vår emission som avslutades den 23 maj blev övertecknad vilket är en bekräftelse på att vi har fortsatt 

lojala aktieägare men även många nya som tecknat emissionen vilket framledes kommer att ge en 

bättre likviditet i handeln av aktien och visar att vårat koncept och affärside har en stor acceptans på 

marknaden. De senaste veckornas kursutveckling har i stort varit positiv men vår målsättning är 

självklart inte att vara nöjda med detta utan att fortsätta arbetet med att öka värdet i bolaget och 

framförallt att jobba för inte bara en god tillväxt utan också en ökad lönsamhet. 

 

AndersBergström 

VD, True Heading AB (publ)  
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Väsentliga händelser under första kvartalet 2014 

+ True Heading köper MERD Systems AB (fd.Tridentnav Systems HB) och alla rättigheter till 

sjökortsmotorn i navigeringsappen Seapilot (Genomförs 2013 men görs publikt jan 2014) 

+ True Heading köper resterande 50% av Seapilot AB. (Genomförs 2013 men görs publikt jan 

2014) 

+ True Heading håller extra stämma den 10 februari. 

+ Seapilot blir titelsponsor till segeltävlingen Seapilot2star i Norge och Sverige. 

+ Appen Seapilot lanseras även för Android och finns nu på alla tre stora plattformar. 

+ True Heading etablerar USA verksamhet. 

+ True Heading anställer Dave Calam som Marknadsdirektör i USA. 

+ Nettoomsättning för perioden Moderbolaget 3061 kSEK (4547 kSEK).  

+ Nettoomsättning för perioden koncernen 3338 kSEK 

+ Resultat före skatt moderbolaget -779 kSEK (-221 kSEK). 

+ Resultat före skatt koncernen -2490 kSEK 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ True Heading genomför en nyemission mellan 24 april och 23 maj. 

+ True Heading får en större order från Furuno i Frankrike 

+ True Heading utser ny styrelse på stämman 22 maj. 

+ True Headings nyemission övertecknad. 
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Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    Januari-mars Januari-mars Januari-mars Januari-mars 

RESULTATRÄKNING (kSEK)  

Koncernen 

2014 

Moderbolaget 

2014 

Moderbolaget 

2013 

Moderbolaget 

2012 

 
2010 

       

Varuförsäljning   3 111 2693 4154 2 546 

Konsult- och andra intäkter  227 368 393 393 422 

Nettoomsättning   3 338 3 061 4 547 2 968 

       

Handelsvaror   -1 815 -1 586 -3 356 -1 727 

Övriga externa 

kostnader   -1 254 -945 -477 -541 

Personalkostnader   -1 592 -1046 -839 -620 

Konsultkostnader   -80 -80 0 -11 

Avskrivningar   -449 -82 -81 -60 

Avskrivningar Goodwill   -530 0 0 0 

Summa 

rörelsekostnader   -5 720 -3 739 -4 753 -2 959 

       

Rörelseresultat   -2 382 -678 -206 9 

Finansnetto    -108 -101 -15 -37 

        

Resultat före skatt   -2 490 -779 -221 -28 
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    31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 

BALANSRÄKNING (kSEK)  

Koncernen 

2014 

Moderbolaget 

2014 

Moderbolaget 

2013 

Moderbolaget 

2012 

       

Anläggningstillgångar   3 604 9 525 1 435 1 356 

Goodwill   10 226 0 0 0 

Varulager m m   5 222 5 222 4 337 3 561 

Kortfristiga fordringar   4 683 5 727 7 337 5 693 

Likvida medel   1 554 1 504 952 68 

Summa tillgångar   25 289 21 978 14 061 10 678 

       

Eget kapital    7 639 6 672 6 074 4 488 

Obeskattade reserver   0 0 0 0 

Långfristiga lån   0 0 0 0 

Kortfristiga lån   1 924 1 200 1 050 3 150 

Övriga kortfristiga 

skulder   15 726 14 106 6 937 3 040 

Summa eget kapital och skulder  25 289 21 978 14 061 10 678 14 061 
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Aktiekapital och antal aktier 

Förändringar i aktiekapital och antal aktier     

Aktiekapitalet har ökats 240 985 kr under perioden och 2 409 856 nya B aktier per 

den 31/3 fortfarande registrerade som BTA B’er.   

              

  Aktiekapital Antal A-aktier Antal B-aktier Antal BTA B-aktier 

2014-03-31 1 338809 5 100 000 5 878 231 2409856 

              

Ägarförhållanden    Kapitalandel Röstandel   

              

Anders Bergström 

(med närst.)     17,86% 26,64%   

Erik Asplund     7,72% 10,09%   

Nils Willart       10,40% 23,31%   

Connecting Capital Sweden AB   22,82% 28,28%   

DERM Invest AB  18,00% 4,06%  

Övriga aktieägare 

(< 10%)     23,20% 7,62%   

 

Revisorsgranskning 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

 

Nästa rapportillfälle 

Kvartalsrapport för andra kvartalet 2014 lämnas den 29 augusti 2014. 

 

 

Danderyd 2014-05-26 

Styrelsen 


