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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019 

 

BOLAGET I KORTHET 

 

 Nettoomsättning för bolaget Q1, 3 610 kSEK (2 274 kSEK) 

 Resultat före skatt för bolaget Q1, -163 kSEK (-912 kSEK) 

 

Detta blir min första ”helt egna” delårsrapport sedan jag tillträdde som VD den 12 november 2018. Mitt fokus 

sedan starten har varit att besöka mässor och kunder, utveckla True Headings sortiment, förbättra 

försäljningsmarginalerna, utveckla systemstödet och den interna kompetensen i systemen. Det har varit ett kvartal 

som på inget sätt varit lätt för någon av oss som arbetar inom True Heading, men alla har kämpat tappert och 

bidragit till den positiva utvecklingen efter bästa förmåga. Vill passa på och ge en eloge till samtliga medarbetare! 

 

Omsättningen för kvartal ett är rejält högre (+58 %) jämfört med 2018 och resultatet på -163 kSEK är en markant 

resultatförbättring mot kvartal ett 2018 (-912 kSEK). Bruttovinsten på 1 789 kSEK för kvartal ett 2019 är även 

den en markant förbättring på 85 % mot kvartal ett 2018 (967 kSEK).  

 

 Vi ser en stor efterfrågan av våra satellitkompasser från den europeiska marknaden. 

 Vi har fått ett flertal nya kunder och bearbetar ett stort antal prospekts där satellitkompasserna är en 

mycket viktig produktgrupp. 

 Vi känner stort förtroende för vårt sortiment av dessa produkter. 

 Vår nya pris- och sortimentslista, som presenterades under kvartal ett, har mottagits mycket väl på alla 

marknader. 

 

I övrigt har kvartal ett varit i enlighet med våra förväntningar även om en viss eftersläpning av leveranser skett 

över i kvartal två pga. vissa beställningsproblem av komponenter till våra AIS produkter. 

 

Administrationen av bolaget Seapilot har under kvartal ett 2019 sköts av True Heading AB. Bolagen verkar 

tillsvidare med ett samarbetsavtal för administration och är fortfarande placerade i Täby men kommer under kvartal 

två helt övergå i Seapilot egen regi. För True Heading AB finns det ett antal kostnader vilka belastar resultatet för 

kvartal ett relaterade till skötseln av administrationen av Seapilot. Dessa är av administrativ karaktär. Även en del 

kostnader hänförliga till Seapilot kommer att justeras först i kvartal två för bolagets del och därmed först då 

generera en intäkt. 

 

Göran Carlsson 

VD 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 True Heading förlorar i skiljenämnd mot FMV. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 True Heading har fått en ny beställning på 660.000 kronor från Lockheed Martin. 

 

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER 

 

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st) 

31 mars 2019  7 029 084 5 100 000 65 190 844 

 

Resultat per aktie 3 månader 2019:  True Heading AB (publ) = -0,0023 SEK/aktie 

 

Danderyd 2019-05-21 

 
 

Styrelse och VD 

 

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 21 maj 2019. 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

Halvårsrapport för första halvåret 2019 lämnas den 30 augusti 2019. 

 

TRUE HEADING AB (publ), Enhagsvägen 18, SE-187 40 Täby 

Telefon. 08-622 26 60 

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054  

mailto:info@trueheading.se
http://www.trueheading.se/
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RESULTATRÄKNING 

 

 

 Resultaträkning            Januari - Mars     

 KSEK 2019 2018 2017      

            

 Varuförsäljning 3 610 2 207 2 853     

 Konsult- och andra intäkter - 67 -      

 Nettoomsättning 3 610 2 274 2 853     

           

 Kostnader handelsvaror -1 866 -1 440 -1 805     

 Övriga externa kostnader -769 -878 -1 084     

 Personalkostnader -1 059 -787 -832     

 Konsultkostnader - - -626      

 Rörelsekostnader -3 694 -3 105 -4 347     

             

 Resultat före avskrivningar -84 -831 -1 494     

           

 Avskrivningar -59 -48 -41     

          

 Summa avskrivningar -59 -48 -41     

            

 Rörelseresultat -143 -879 -1 535     

           

 Finansnetto -20 -33 -33     

             

 Resultat efter finansiella poster -163 -912 -1 568     

           

 Uppskjuten skattefordran - - -     

 Skatt - - -     

 Resultat efter skatt -163 -912 -1 568     
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BALANSRÄKNING 

 

 

      

Balansräkning, KSEK 31-mar-19 31-mar-18 31-mar-17   

         

Anläggningstillgångar 3 193 13 612 12 395   

Varulager mm 1 990 780 1 218   

Kortfristiga fordringar 2 629 4 669 2 824   

Likvida medel 5 991 -961 4 622   

        

Summa tillgångar 13 803 18 965 21 509   

        

Eget kapital 10 024 11 513 15 858   

Obeskattade reserver - - -   

Långfristiga lån 1 000 1 500 2 000   

Kortfristiga lån - 250 250   

Övriga kortfristiga skulder 2 779 5 702 2 951   

        

Summa eget kapital och skulder 13 803 18 965 21 509   

      

      
 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 

                                                           
1 Checkräkningskredit om 300 000 kr utnyttjades till del. 

Eget kapital

Bolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång 7 029 - 2 543 614

Nyemission - - - -

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma - - 614 -614

Periodens resultat -163

Belopp vid periodens utgång 7 029 - 3 157 -163


