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True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 – kvartalsredogörelse för perioden 2013-01-01--

2013-03-31 (Q1:2013) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, 2013 (VD, Anders Bergström) 

En båtsäsong med en månads fördröjning i norden är ett faktum inför säsongen 2013. Så få båtar som 

var ute under Kristi himmelsfärdshelg är nog länge sedan det skådades. Vintern bet sig kvar nästan in 

i maj och det ryktas om att det fortfarande faktiskt låg is i vikar i Mälaren in i maj. Själv åkte jag 

skridskor på Jungfrufjärden så sent som den 14:e april, självklart med Seapilot som 

navigationshjälpmedel. Vintern till trots har verksamheten fortskridit med mycket arbete och flera 

intressanta nya projekt och aktiviteter. Vår inriktning med att bredda verksamheten från en stark fokus 

mot fritidsbåtssegmentet till att även innefatta yrkessjöfarten gav ett välförtjänt resultat i januari då en 

större order till Furuno i Spanien av vår AIS för yrkesfartyg erhölls om nästan 2 MSEK. Med gott 

försäljningsresultat för kunden med våra produkter kunde vi också slutleverera beställningen nästan 

en månad innan avtalat. I konceptet för att stärka vår yrkesdel har distribution av Ocean Signals 

säkerhetsprodukter visat sig vara framgångsrik lokalt i Sverige. I början på året lanserades en ny PLB 

(Personal Locator Beacon) som är till för att kunna lokalisera en nödställd. Produkten började 

levereras i mitten på april och har redan fått stor framgång. Friluftslivskedjan Naturkompaniet har 

förutom våra traditionella återförsäljare tagit upp produkten vilket gör att vi når ett segment för denna 

produkt utanför det traditionella marina området och tillika en stor marknad som inte är lika 

säsongsberoende. 

 

     
 PLB AIS CARBON ATON 

 

Även vår nya AIS för bojar och fyrar har nu i över 8 månader gått i test hos bl.a. Sjöfartsverket i 

Norrköping. Produkten har fungerat utan problem och vi hoppas kunna börja leverera denna redan till 

hösten. Ett antal projekt finns redan noterade som söker den typ av utrustning som vi tagit fram och 

det finns ett utbrett intresse för att installera AIS i farledsutmärkning, inte bara av säkerhetsskäl utan 

till stor del för att kunna göra stora underhållskostnadsbesparingar.  

 

Seapilot AB, vårt hälftenägda dotterbolags försäljning har under Q1 legat något över budget och vi har 

satt igång projektet Safe Course i Danmark som är ett viktigt strategiskt projekt att vara med i för att 

vara med och leda framtidens navigering ombord på fritidsbåtar. Safe Course projektet har vi erhållit i 

konkurrens med alla större marin elektronik- och karttillverkare där Seapilot visat sig vara det system 

som kunde uppfylla de hårda krav som danska myndigheter har för att kunna deltaga. Nu väntar för 

Seapilot den viktigaste delen av säsongen men redan är vi upp i nästan 13000 sålda appar sedan 

start. Vår aktiva dialog och relation mot de myndigheter som levererar kartunderlaget har också visat 

sig vara framgångsrikt och uppskattat vilket våra kunder i slutänden får ta del av i form av bättre 

kartdata. 
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Vi ökar igen vår omsättning jämfört med 2012 och kan konstatera att också marginalerna förbättras 

något men här är fortsatt konkurrensen mycket tuff på marinelektronik främst inom fritidsbåtssidan. Vi 

ser att intresset för vår webbshop ökar och det är självklart en viktig väg att gå mot förbättrade 

marginaler och möjligheten att komma närmare slutkonsumenten på främst fritidsbåtssidan. 

Den volatila situationen fortsätter att härska med stora skillnader månad från månad i försäljningen. 

En bra start i januari förbyttes till ett sämre februari för att igen lyfta i mars. Tyvärr fick vi trots en stark 

orderingång under mars vissa produktionsförseningar varvid en förskjutning av leveranser skedde till 

april. 

 

Vår nya Klass B AIS CTRX GRAPHENE har blivit väl mottagen på marknaden och just nu pågår den 

slutliga utvecklingen av den WiFi-modul som kan byggas in i transpondern. Den lösningen kommer att 

göra vår AIS unik på marknaden och vi har också i Seapilot lanserat en möjlighet att koppla upp sig 

direkt mot våra produkter via denna lösning vilket gör att man får en helt autonom navigationslösning 

ombord väl i klass med vilken vanlig plotter som helst. 

 

Efter leveransen av vårt hamnövervakningssystem till Ghana under mars, så har ytterligare order 

inkommit för projektet. Vidare så har detta också verkat få spridning till en ny och intressant marknad i 

ett växande Afrika då ett antal förfrågningar inkommit baserade på samma lösning. Ett bra extra och 

nytt område att bredda verksamheten med. 

 

 

Anders Bergström 

VD, True Heading AB (publ)  

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 

+ Seapilot för projekt med Danska Geodatastyrelsen (Safe Course)  

+ True Heading blir distributör för Ocean Signal. 

+ Seapilot årets mest omsatta applikation för iPad 2012. 

+ True Heading får stor order till Furuno i Spanien värd  ca 2 MSEK.  

+ Nettoomsättning för perioden 4547 kSEK (2968 kSEK).   

+ Resultat före skatt -221 kSEK (-28 kSEK). 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ Seapilot får egen VD. 

+ True Heading får ytterligare tilläggsorder till Ghana projektet 
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Ekonomiska kvartalsuppgifter 

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

RESULTATRÄKNING (kSEK)  2013 2012 2011 2010  2010 

Varuförsäljning   4154 2 546 5 972 2 078 

Konsult- och andra intäkter  393 422 842 1 965 1 965 

Nettoomsättning   4 547 2 968 6 814 4 043 

       

Handelsvaror   -3 356 -1 727 -4 808 -1 540 

Övriga externa 

kostnader   -477 -541 -877 -979 

Personalkostnader   -839 -620 -1 277 -711 

Konsultkostnader   0 -11 -279 -1 075 

Avskrivningar   -81 -60 -61 -70 

Summa 

rörelsekostnader   -4 753 -2 959 -7 302 -4 375 

       

Rörelseresultat   -206 9 -489 -332 

Finansnetto    -15 -37 -11 -34 

        

Resultat före skatt   -221 -28 -500 -366 
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    31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 

BALANSRÄKNING (kSEK)  2013 2012 2011 2010 

       

Anläggningstillgångar   1 435 1 356 1 220 1 919 

Varulager m m   4 337 3 561 4 325 1 505 

Kortfristiga fordringar   7 337 5 693 7 660 3 234 

Likvida medel   952 68 375 466 

Summa tillgångar   14 061 10 678 13 580 7 124 

       

Eget kapital    6 074 4 488 5 718 449 

Obeskattade reserver   0 0 0 335 

Långfristiga lån   0 0 1 000 2 115 

Kortfristiga lån   1 050 3 150 200 0 

Övriga kortfristiga 

skulder   6 937 3 040 6 662 4 225 

Summa eget kapital och skulder  14 061 10 678 13 580 7124 
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Aktiekapital och antal aktier 

Förändringar i aktiekapital och antal aktier     

Inga förändringar av aktiekapital eller antal aktier har skett under perioden   

              

        Aktiekapital Antal A-aktier Antal B-aktier 

2013-03-31     1 098 000 5 100 000 5 878 231 

              

Ägarförhållanden    Kapitalandel Röstandel   

              

Anders Bergström (med närst.)     21,77% 27,77%   

Erik Asplund     9,42% 10,52%   

Nils Willart       12,69% 24,30%   

Connecting Capital Sweden AB   27,83% 29,47%   

Övriga aktieägare (< 10%)     28,29% 7,94%   

 

Revisorsgranskning 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

 

Nästa rapportillfälle 

Kvartalsrapport för andra kvartalet 2013 lämnas den 30 augusti 2013. 

 

 

Danderyd 2013-05-22 

Styrelsen 

 


