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True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 – kvartalsredogörelse för perioden 2012-04-01—

2012-06-30 (Q2:2012) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 2, 2012 (VD, Anders Bergström) 

Det är bra att kunna meddela att vår trend avseende lönsamhet är vänd och att vi nu kan visa på ett 

bättre resultat, ett bra steg i rätt riktning för bolaget. Vår holländska satsning är stor del i detta samt 

vår investering och delägarskap i Seapilot en av Sveriges mest populära appar för iPhone och iPad. 

Seapilot är nu nära 10000 sålda appar sedan lanseringen för drygt ett år sedan. 

Under våren har vi kunnat titta närmare på hur vår position ser ut och deltagandet i ÅF Offshore race 

under slutet på juni var ett sådant tillfälle. Eventet var inte bara en succé för oss genom att krav på alla 

deltagare införts för AIS utan också genom att AIS gjort tävlingen betydligt mer synlig för de som inte 

kan vara med ute på havet. Vi kan konstatera att vi behåller en stark marknadsandel på AIS för 

fritidsbåtar och vi kunde konstatera att kring 95% av alla båtar som deltog i tävlingen hade en AIS från 

True Heading. En imponerande marknadsandel på vår hemmamarknad trots att våra produkter 

minskar. Minskningen kan dock förklaras till stor del att under våren 2011 hade vi en extra stor 

försäljning till vårt dotterbolag i Holland för lager uppbyggnad och i en i stort fortsatt vikande 

fritidsbåtsmarknad med ljuspunkten att vi ser hur Seapilot genererar AIS försäljning. Vi har också 

analyserat övriga världsmarknaden och kan där se att vi ligger på en marknadsandel strax under 40 % 

för AIS till fritidsbåtar. Detta måste också anses som mycket bra med tanke på att vi idag har 

konkurrens från alla de stora marinelektroniktillverkarna. Precis som de kommit in i vårt segment med 

AIS på senare år så ger vi dem en rejäl match med Seapilot som ett bra och prisvärdigt alternativ till 

en plotter. Garmins aktie föll som t.ex. med 15% månaden efter att iPaden började säljas av Apple. 

Det omnämnande Seapilot fick på webbdagarna i mars tydliggör detta i högsta grad. Se 

www.trueheading.se/sv  

Nu sätter höstens mässor och införsäljningsaktiviteter igång. Vi kommer något försenat att kunna 

presentera en ny AIS Klass B transponder under hösten som blir både billigare och bättre, AIS CTRX 

GRAPHENE. Vår målsättning är också att till den stora branchmässan METS som hålls i Amsterdam i 

november att kunna presentera världens minsta AIS Klass transponder för fritidsbåtar. 

Vi mycket nöjda med de större beställningar som vi tog hem under juli med bl.a. ett stort antal AIS 

Klass A transpondrar till Furuno i Spanien som blivit en viktig samarbetspartner och kund. Vi har funnit 

ett samarbete där vi trots vissa konkurrerande produkter blivit ett bra komplement till varandra och där 

den nu viktiga reglerade marknaden för AIS på fiskebåtar över 15 m inom EU kan bearbetas 

gemensamt. 

Slutligen vill jag kommentera den nu genomförda emissionen. Tyvärr blev den ej fulltecknad men jag 

känner ändå att emissionen blev en framgång då de allra flesta av nuvarande aktieägare varit med 

och tecknat sig. Tyvärr kunde en av de större ägarna ej vara med och teckna sin del vilket också 

tyvärr meddelades väldigt sent. Detta fick då till följd att två ytterligare större ägare ej kunde teckna 

fullt då man i sådant fall skulle hamna över kravet för budplikt. Emissionen kommer därmed att ha 

inbringat bara strax över hälften av det tänkta beloppet om 3 642 857 kr. Som det ser ut idag är det 

1 858 673 kr när alla betalningar skall vara gjorda.  

  

http://www.trueheading.se/sv
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012 

+ True Heading förser världens snabbaste segelbåt med AIS 

+ True Heading genomför en nyemission 

+ Nettoomsättning för halvåret  2012:  6 931 kSEK (11 956 kSEK)* 

+ Resultat före skatt halvåret 2012: 443 kSEK (- 325 kSEK)* 

*Siffror inom parantes för 2011 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ True Heading får stor order till Furuno Spanien. 

+ True Heading gör vinst i dotterbolaget i Holland för 2011 

+ True Heading får tillägsorder från Fugro PTE Ltd i Singapore 

 

Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    

April-juni April-Juni Januari-juni Januari-juni 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 

 

2012 2011 2012 2011 

Varuförsäljning 

  

3 262 4 633 5 808 10 606 

Konsult- och andra intäkter 

 

661 509 1 123 1 350 

Nettoomsättning 

  

3 923 5 142 6 931 11 956 

      

  

Handelsvaror 

  

-2 182 -3 182 -3 949 - 7 991 

Övriga externa 

kostnader 

  

-571 -742  - 1 113 - 1 619 

Personalkostnader 

  

-596 -945 - 1 216 - 2 222 

Konsultkostnader 

  

-27 -13 - 37 - 292 

Avskrivningar 

  

-60 -55 - 120 - 115 

Summa 

rörelsekostnader 

  

- 3 436 - 4 937 - 6 435 - 12 239 

      

  

Rörelseresultat 

  

487 205 496 - 283 

Finansnetto 

   

- 16 - 31 - 53 - 42 

      

  

Resultat före skatt 

  

471 174 443 - 325 
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30 juni 30 juni 30 juni 

BALANSRÄKNING (kSEK) 

 

2012 2011 2010 

    

 

  Anläggningstillgångar 

  

1 371 1 166 2 385 

Varulager m m 

  

3 399 3 674 4 436 

Kortfristiga fordringar 

  

5 568 7 091 5 555 

Likvida medel 

  

735 405 1 684 

Summa tillgångar 

  

11 073 12 336 14 060 

    

 

  Eget kapital 

   

4 959 5 894 7 247 

Obeskattade reserver 

  

0 0 0 

Långfristiga lån 

  

0 0 0 

Kortfristiga lån 

  

2 790 1 950                        0 

Övriga kortfristiga 

skulder 

  

3 324 4 492 6 813 

Summa eget kapital och skulder 

 

11 073 12 336 14 060 

 

 

Seapilot´s nya väderfunktion med det bästa kustvädret  
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Aktiekapital och antal aktier 

Förändringar i aktiekapital och antal aktier     

Förändringar av aktiekapital eller antal aktier har skett efter perioden och kan i sin 

helhet presenteras i Q3.   

              

        Aktiekapital Antal A-aktier Antal B-aktier 

2012-06-29     850 000 5 100 000 3 400 000 

      

Antal BTA B 

             1 008 166 

Ägarförhållanden
1
   Kapitalandel Röstandel   

              

Anders Bergström (med närst.)     18,93% 27,30%   

Erik Asplund     6,92% 10,12%   

Nils Willart       14,65% 24,95%   

Connecting Capital Sweden AB   24,88% 29,01%   

Övriga aktieägare (< 10%)     34,62% 8,62%   

 

Revisorsgranskning 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

 

Nästa rapportillfälle 

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2012 lämnas den 23 november 2012. 

 

 

Danderyd 2012-08-28 

Styrelsen 

                                                           
1
 De presenterade ägarförhållandena enligt Euroclear och offentlig aktiebok 2012-06-29 vilka ej reflekterar 

slutförd emission som ej var fullständigt genomförd vid halvårslutet. 


