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DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2014 

 

KONCERNEN I KORTHET 

 

 Nettoomsättning för Moderbolaget Q3 2 693kSEK (3 089kSEK) 

 Nettoomsättning för Koncernen Q3 3 617kSEK 

 Resultat före skatt för Moderbolaget Q3 - 1 176kSEK (- 53kSEK) 

 Resultat före skatt för Koncernen Q3 - 2 205kSEK  

 Seapilot lanserar nytt täckningsområde (Frankrike) 

 True Heading får mindre tilläggsorder till Ghana 

 True Heading lanserar ny produkt, världens minsta GPS kompass 

 True Heading får stor order från Lockheed Martin 

 True Heading får viktig order från Sjöfartsverket 

 

Koncernbolagens operativa utveckling går åt rätt håll, men resultatet når inte just nu upp till ställda 
förväntningar. Efterfrågan på våra produkter är fortsatt stabil och en tydlig optimism på en av 
lågkonjukturen hårt ansatt marknad kan noteras främst i USA. Att intäkterna är lägre än förväntat för 
både koncernen och moderbolaget förklaras mer i detalj under varje affärsområde men är främst 
orsakad av förseningar i utveckling och uteblivna affärer inom ett speciellt segment. På kostnadsidan 
är utvecklingen i princip enligt plan. Övriga externa kostnader har ökat från tidigare år och kan främst 
härledas till den aktiva satsning och investering som görs att nå nya marknader, med USA som 
främsta mål. Ökningen av kostnaderna kan därför delvis ses som en investering för att få framtida 
intäkter. Avskrivningar går i princip i linje med tidigare år för moderbolaget medans på koncern nivå 
tillkommer det avskrivningar från Seapilot AB som består till stora delar av utvecklingskostnader av 
Appen. Utvecklingskostnader för Appen balanseras löpande och börjar skrivas av på 3 år i takt med 
att nya länder och funktioner släpps. Koncernen har efter emissionen kunnat lösa ut de lån som de 
olika företagsförvärven inneburit samt kunnat rusta för framtiden med lageranskaffning av viktiga 
produkter och komponenter för produktion. Likviditeten är fortsatt god trots att kassaflödet är negativt 
vilket bör bromsas upp under kommande period för att sedan bli positivt. En större negativ post i 
resultatet kan förklaras i de goodwillavskrivningar som sker för förvärvet av Seapilot under de 
kommande 5 åren.  
 
 

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN 

 
 

Sea Pilot 
Ett hårt och komplext arbete har lagts ner för att få fram Seapilot på de tre idag ledande plattformarna 
iOS, Android och Windows. SeaPilot står sig fortfarande stark mot konkurrenterna även om 
konkurrensen ökat. Dock har arbetet med att få ut appen på samtliga plattformar försenats pga större 
komplexitet i utvecklingsarbetet än beräknat vilket gör att utveckling enligt plan kommer att vara ikapp 
först i samband med årsskiftet, dvs en försening på ca sex månader. Användare av Android 
konstateras även ha varit mindre köpbenägna än användare av tex iOS (Apple) än så länge, delvis då 
appen tills nu saknat viss funktionalitet på Android plattformen. Där också fortsatt utveckling kommer 
att ske av redan förberedda funktioner för ihopkoppling av mjukvara och  vår hårdvara, det just nu 
inom IT heta s.k. ”internet of things”.  
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Detta leder till ökad möjlighet för ytterligare intäkter på varje såld app. SeaPilot ligger i princip konstant 
som ”top grossing” app

1
 på appstore inom appens gebit, och tom ibland totalt på hela storen. 

 
Slutförandet av plattformsarbetet kommer att frigöra tid och resurser för att kunna återta utvecklingen 
av funktionalitetsutbudet i appen. Resurser kommer framöver även att läggas på att öka försäljningen 
och antalet användare. Affärsmodellen för appen inför lanseringen i USA har genomarbetats och 
förändrats. Appen är nu helt förberedd för köp genom en egen store och för möjlighet till 
komissionslösningar via återförsäljare och partners, rabattering, testperiod och affiliate

2
. Det här ger 

möjligheter till marknadsföring och nya försäljningskanaler med ökad marginal, mycket tack vare den 
egna betallösningen. USA marknaden, där SeaPilot funnits i snart tre veckor, har redan visat sig ge 
resultat med över 1000 nya användare redan på denna korta tid och utan någon större 
marknadsföringsinsats. Positivt är också att appen i Sverige, SeaPilots än så länge största marknad, 
når budgeterade intäkter för återköp av prenumerationsdelarna. 

 
True Heading 
True Heading har inte nått upp till satta försäljningsmål för perioden. En försenad lansering av WIFI-
enheten i nya AIS transpondern Graphene samt problem med typgodkännandet av samma enhet i 
USA har orsakat nästan 2 MSEK i utebliven försäljning. En mindre efterfrågan för AIS på yrkessidan är 
också orsak till uteblivna intäkter. Där har ett krav på Klass A AIS i fiskebåtar ej efterlevts på det 
reglerade sättet i främst södra Europa vilket gör att planerad försäljning uteblivit. Potentialen bör dock 
finnas kvar så snart kontrollprocessen träder in.  
 
GPS-kompasserna fortsätter att generera god försäljning och den lanserade Vector Compact 
kompassen som är världens minsta GPS kompass har fått ett fint mottagande av marknaden. Den har 
även nominerats till DAME Award, ett av de allra mest prestigefyllda priserna för marinutrustning och 
fått ett välförtjänt gott mottagande av marknaden. True Heading har även nominerats och tilldelats pris 
som Deloittes ”Rising Star 2014”, ett pris som Deloitte utser till ett företag med potential att bli 
morgondagens Fast 50 inom teknikbranschen. Det bekräftar tilltron till vår affärsmodell och 
produktportföljen samt förmågan att nå högt satta men inte orimliga mål. 
 
 

 
Stina, Jens (Vd) och Erik vid prisutdelningen till Deloittes Rising Star 2014. 

  

                                                           
1
 Den app som har haft högst intjäningsförmåga inom sitt segment eller totalt. I Seapilots fall inom segmentet 

navigation. 
2
 Affiliate är förenklat ett sätt att marknadsföra sig digitalt genom att den kanal (partner) som driver affärer ges 

en kommission på varje avslutad affär som slutförs och som inkommit via just den kanalen. 
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Uppbyggnaden av USA-verksamheten har varit framgångsrik och True Heading har nu en fullt 
fungerande lösning med logistik, lager och administration genom Scandinavian Resource Center och 
en försäljningsorganisation under stark uppbyggnad. Flera event och mässaktiviteter är genomförda 
eller planerade och en PR konsult har hyrts in för att stötta med marknadsplan och presskontakter.  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 Seapilot appen tillgänglig för köp i USA 

 Seapilots försäljning gynnas av ubåtsoperationerna i Stockholmsskärgård 

 Seapilot vunnit priset Deloittes Rising star 2014  

 Seapilot lanserar nytt täckningsområde (Kanada) 

 True Heading anställer marknadsdirektör i USA  

 True Heading’s nya GPS kompass nominerad till branschens mest prestigefulla pris, DAME 

 
 
 
. 
AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER 
 
 

 
 

Resultat per aktie 9 månader 2014:  Koncern = -0,223 SEK/aktie, Moderbolaget = -0,075 SEK/aktie 

 

 

Danderyd 2014-11-21 

Styrelsen 

 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

Bokslutskommuniké för 2014 lämnas den 20 februari 2015. 

 

 

 

 

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd 

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10 

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

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

30 september 2014 2 931 859 5 100 000 24 218 592

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

 

Resultaträkning Koncern

KSEK 30 sep 14 30 sep 13 30 sep 12 30 sep 14 30 sep 13 30 sep 12

Varuförsäljning 3 157 - - 12 414 - -

Konsult- och andra intäkter 460 - - 773 - -

Nettoomsättning 3 617 - - 13 187 - -

Kostnader handelsvaror -1 575 - - -6 908 - -

Övriga externa kostnader -1 712 - - -4 347 - -

Personalkostnader -1 471 - - -4 991 - -

Konsultkostnader -50 - - -175 - -

Rörelsekostnader -4 808 - - -16 421 - -

Resultat före avskrivningar -1 191 - - -3 234 - -

Avskrivningar -463 - - -1 442 - -

Avskrivningar Goodwill -543 - - -1 613 - -

Summa avskrivningar -1 006 - - -3 055 - -

Röreseresultat -2 197 - - -6 289 - -

Finansnetto -8 - - -244 - -

Resultat efter finansiella poster -2 205 - - -6 533 - -

Skatt 0 - - 0 - -

Resultat efter skatt -2 205 - - -6 533 - -

Kommentar: Resultaträkningen för koncernen har ej kunnat konsol ideras  då  Koncernen bi ldades  först 2013-12-30.  

Resultaträkning Moderbolag

KSEK 30 sep 14 30 sep 13 30 sep 12 30 sep 14 30 sep 13 30 sep 12

Varuförsäljning 2 063 2 358 2 551 10 118 10 426 8 358

Konsult- och andra intäkter 630 731 528 1 119 1 383 1 611

Nettoomsättning 2 693 3 089 3 079 11 237 11 809 9 969

Kostnader handelsvaror -1 289 -1 837 -1 997 -6 384 -7 794 -5 905

Övriga externa kostnader -1 334 -526 -429 -3 334 -1 690 -1 543

Personalkostnader -1 108 -668 -669 -3 375 -2 397 -1 885

Konsultkostnader -50 -13 -4 -175 -84 -41

Rörelsekostnader -3 781 -3 044 -3 099 -13 268 -11 965 -9 374

Resultat före avskrivningar -1 088 45 -20 -2 031 -156 595

Avskrivningar -89 -85 -60 -263 -246 -179

Avskrivningar Goodwill 0 0 0 0 0 0

Summa avskrivningar -89 -85 -60 -263 -246 -179

Röreseresultat -1 177 -40 -80 -2 294 -402 416

Finansnetto -1 -13 -19 -220 -41 -71

Resultat efter finansiella poster -1 178 -53 -99 -2 514 -443 345

Skatt 0 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -1 178 -53 -99 -2 514 -443 345

Kommentar: Ökning av övriga  externa kostnader samt personal  kan förklaras  ti l l  s tor del  av satsningar i  USA och kan ses  som en

investering för framtiden.

3 mån tom 9 mån tom

3 mån tom 9 mån tom
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BALANSRÄKNING 
 
 

 

 
 

 

 

Balansräkning Koncern, KSEK 30 sep 14 30 sep 13 30 sep 12 

Anläggningstillgångar 3 219 - - 

Goodwill 9 143 - - 

Varulager mm 6 475 - - 

Kortfristiga fordringar 6 018 - - 

Likvida medel 6 622 - - 

Summa tillgångar 31 477 - - 

Eget kapital 26 623 - - 

Obeskattade reserver 0 - - 

Långfristiga lån 0 - - 

Kortfristiga lån 37 - - 

Övriga kortfristiga skulder 4 817 - - 

Summa eget kapital och skulder 31 477 - - 

Balansräkning Moderbolag, KSEK 30 sep 14 30 sep 13 30 sep 12 

Anläggningstillgångar 9 407 1 298 1 351 

Varulager mm 5 068 2 974 2 731 

Kortfristiga fordringar 10 747 6 756 6 773 

Likvida medel 6 291 293 2 620 

Summa tillgångar 31 513 11 321 13 475 

Eget kapital 27 965 5 852 6 536 

Obeskattade reserver 0 0 0 

Långfristiga lån 0 0 0 

Kortfristiga lån 0 1 000 1 538 

Övriga kortfristiga skulder 3 548 4 469 5 401 

Summa eget kapital och skulder 31 513 11 321 13 475 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 
 
 

 

Eget kapital

Koncern Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

Belopp vid årets ingång 1 339 5 134 3643

Nyemission 1593 21447

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma 3643 -3643

Periodens resultat -6533

Belopp vid periodens utgång 2 932 0 30 224 -6 533

Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

Belopp vid årets ingång 1 339 6 957 -845

Nyemission 1593 21435

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma -845 845

Periodens resultat -2514

Belopp vid periodens utgång 2 932 0 27 547 -2 514


