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31december 2013 

VD KOMMENTERAR 

 

Ännu ett år med flera roliga händelser för bolaget som alla kommit till för 

att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och intresse för bolagen som 

nu ingår i True Heading. 2014 har alla förutsättningar att bli ett av de 

mest spännande åren i företagets historia. Det är också dags att den 26 

mars fira företagets 10 års jubileum då det var det datumet som True 

Heading blev registrerat som AB år 2004. Bolaget stiftades redan 13:e 

februari 2004. Vi kommer att genomföra en liten tillställning för att fira 

detta i samband med båtmässan Allt För Sjön i Stockholm den 1 mars till 

den 9 mars. Ta tillfället i akt och besök oss på mässan (monter C04:10) 

för att se vårt nu omfattande produktsortiment och att titta på vår 

omtalade navigeringsapp Seapilot som kommer att vara en betydelseful 

byggsten i bolagets framtida tillväxt. Under våren kommer som tidigare 

meddelats bolaget att genomföra en företrädesemission. Seapilot har som 

meddelants kunnat köpas loss från vår tidigare partner till ett rimligt pris 

och att den värdering som gjordes inför den extra stämman den 10/2 

klart visar att det finns en stor potential i Seapilot. Värderingen som 

utfördes av UC gav ett värde på 21 978 000 SEK med ett spann mellan 

ungefär 17 MSEK och 28 MSEK. Seapilot lanseras nu för Android och 

Windows Phone 8 under våren och dessutom håller utvecklingen på att 

slutföras av en betalväxel som gör att vi kan öka vår marginal. Vi får 

dessutom via denna lösning helt andra förutsättningar för att 

marknadsföra inte bara Seapilot utan även True Headings hårdvara direkt 

mot slutkonsument. Betänk att Seapilot idag redan har ca 20.000 

användare som vi idag kan nå direkt och en tänkt tillväxt mot ca 200.000 

användare inom en tre till fyra årsperiod. En stor del av intäkterna från 

Seapilot i framtiden kommer att bygga på att användarna prenumererar 

på sjökorten som därmed ger en årlig intäkt. I samband med Seapilots 

lansering trodde vi att användarna skulle uppdatera sina sjökort av 

säkerhetsskäl men så blev tyvärr inte fallet utan endast kring 15% valde 
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att förnya sina licenser för att få uppdaterade sjökort. Härvidlag var också 

t.ex. appstore en begränsande faktor som inte gav full flexibilitet för en 

prenumerationsmodell. Nu styr vi med en nya betalväxel om 

sjökortslicenserna att endast gälla ett år, därmed kommer kunderna att 

erbjudas en prenumerationsmodell som ger ökad säkerhet och som har 

strort stöd från flera Sjöfartsverk i vårat närområde. Norska kartverket 

driver tex på denna modell med nya avtal mot oss där vi har varit det 

system man tittat på i sina nya krav för att kunna få tillgång till 

sjökortsdata som i Norge tom får en officiell prägel vilket endast varit 

förbehållet yrkessjöfarten tidigare. V har nu också kommit igång med en 

USA-etablering. Marknaden i Nordamerika är utan tvekan den viktigaste 

och största inom fritidsbåtssegmentet. Ur den senaste ICOMIA rapporten 

kan man läsa att av världens nära 28 miljoner fritidsbåtar finns 17 

miljoner i USA och ca 4 miljoner i Kanada. Ett USA-bolag är därför under 

etablering och en säljare har rekryterats från en av våra större 

konkurrenter och påbörjat anställning sedan den 1/1 2014. Resultatet har 

inte låtit vänta på sig. Även för Seapilot stundar en USA- lansering och 

tester med de amerikanska sjökorten är genomförda med gott resultat. 

Förhandlingar förs även om att erhålla sjökortslicenser för Kanada. Det är 

med andra ord ett ganska omfattande arbete som pågår och som vi har 

framför oss. Därför kommer tillförsel av nytt kapital att behövas och en 

nyemmission genomföras under Q1. Detaljer kring detta kommer att 

presenteras separat men vi hoppas att ni vill vara delaktiga i denna 

spännande utveckling. Resultatet för 2013 blir i koncernen positivt utifrån 

de strukturaffärer som genomförts. Underliggande finns dock ett 

underskott relaterat främst till sämre försäljning än planerat. En del av 

förklaringen ligger till detta ligger i leveransproblem under feburari och 

mars 2013. På kostnadssidan finns extra ordinära kostnader för ett större 

IT haveri samt ökade advokatkostnader relaterade till Seapilot och 

separationen med Viamare. Vi noterar också en liten ökad andel 

kundförluster i samband med konkurser. En stor ansträngning gjordes 

dock under hösten för att minimera förlusten i ett antal 

besparingsåtgärder.  
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Läget ser nu ljusare ut än på länge inför säsongen 2014, särskilt märks 

detta på signaler från USA varvid vi kan konstatera att vår timing för att 

nu gå in på den marknaden är god.  

 

Anders Bergström 

VD, True Heading AB (publ)  

 

 
ÅRET I SAMMANDRAG 

- Omsättningen uppgick till 13 321 KSEK (13 447 KSEK). 

- Rörelseresultatet uppgick till -793 KSEK (178 KSEK). 

- Resultat efter skatt uppgick till -845 KSEK (104 KSEK). 

- Kassaflödet under 2013 uppgick till -1 179 KSEK.
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VIKTIGA HÄNDELSER 2013 (PRESSRELEASER) 

130116 

True Headings och Seapilot i danskt testprojekt. 

130201 

True Heading blir distibutör för Ocean Signal. 

130201 

Seapilot årets app med högst intjäning 2012. 

130219 

True Heading får stor order från Furuno i Spanien. 

130417 

Seapilot får egen Vd. 

130529 

True Heading får tilläggsorder från Ghana. 

130813 

True Heading lanserar ny AIS. 

130816 

Seapilot projektet Safe Course får uppmärksamhet. 

131007 

True Heading lanserar ny AIS produkt för farledsutmärkning. 

 

Konfigurering för test av nya AIS CARBON AtoN hos Sjöfartverket i Norrköping 
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131114 

Seapilot köps loss från Viamare. 

131227 

Seapilot utökar geografisk täckning. 

 
 
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

 
140102 

True Heading AB köper MERD Systems AB. 

140103 

True Heading köper hela Seapilot. 

140116 

True Heading och Seapilot blir titelsponsor till Seapilot2star. 
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LIKVIDITET I BOLAGET 

Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 212 KSEK.  

 

EGET KAPITAL 

Vid periodens ingång var det egna kapitalet 6296 KSEK.  

Vid räkenskapsårets utgång var det egna kapitalet 10 116 KSEK. 

 

ANTAL AKTIER  

Vid periodens utgång fanns 13 388 087 aktier fördelade på 5 100 000 A-

aktier och 5 878 231 B-aktier med ett kvotvärde om 0,1 kronor och 

2 409 586 BTA B aktier. 

 

ANMÄLDA INSYNSPERSONERS INNEHAV AV AKTIER 

Bolag/Person Per 2013-12-30 (2012) 

Erik Asplund 550 000  A-Aktier (550 000) 

Erik Asplund 484 000 B-Aktier (484 000) 

Björn Berner  20 000 B-Aktier (20 000) 

Anders Bergström 1 489 800 A-Aktier (1 489 000) 

Anders Bergström 884 766 B-Aktier (884 766) 

Anders Bergström  7 857 B-Aktier (7 857) 

Anders Bergström     7 857 B-Aktier (7 857) 

Katarina Mark  2 095 B-Aktier (0) 

Joakim Schedin 156 000 A-Aktier (156 000) 

Nils Willart 1 381 000 A-Aktier (1 381 000) 

Nils Willart   12 000 B-Aktier (12 000) 

 

UTDELNING 

Styrelsens förslag är att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 

2013. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 

Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från 

Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknats 

har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. 

  
KONCERNREDOVISNING 

Koncernredovisning är upprättad enligt Redovisningsrådets 

rekommendationer RR 1:00 med undantag vid succesivt förvärvade 

andelar i dotterbolag där omvärdering av tidigare ägda andelar har gjorts 

till senaste förvärvad andels anskaffningsvärde. I koncernredovisningen 

ingår de bolag där bolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent 

av rösterna.  

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

2014  22/5  Årsstämma 14:00-16:00 (Prel.) 

2014  22/5  Kvartalsrapport Q1 
2014  29/8  Kvartalsrapport Q2 

2014  21/11  Kvartalsrapport Q3 

2015  20/2  Bokslutskommuniké 2014 
 

GRANSKNING 

De siffror som ligger till grund för dennabokslutskommuniké har granskats 

av bolagets revisorer. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 

True Heading bedriver konsultverksamhet och tillverkning och försäljning 

inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för 

transportbranschen med huvudsaklig inriktning på den marina 

marknaden. 

Konsultverksamheten är främst inriktad mot myndigheter och 

produktförsäljningen mot fritidsbåtssegmentet av den marina marknaden. 

Vidare finns ett antal specialprodukter som främst riktar sig mot 

myndigheter som försvarsmakter, kustbevakningar och sjöfartsverk.  

Automatic Identification System (AIS) är namnet på den teknik som en 

stor del av vår verksamhet baseras på. Tekniken har sitt ursprung i 

Sverige och var från början främst tänkt som ett antikollisionssystem för 

fartyg. Det finns också planer på att använda i princip samma typ av 

teknik inom flyget för trafikledning, vilket ger möjlighet att förbättra 

säkerheten och effektiviteten i luftrummet.  

Många fritidsbåtsägare tycker AIS är det bästa som hänt för säkerheten 

ombord. Vår huvudverksamhet lägger tyngdpunkten på användning av 

AIS för fritidsbåtar. AIS är det nya säkerhetssystemet för sjöfarten, som 

till skillnad mot en traditionell radar kan se andra fartyg även då de är 

skymda bakom öar eller andra hinder. AIS påverkas inte heller på samma 

sätt av väder och vågor som en radar. Alla yrkesfartyg och fler och fler 

fritidsbåtar med en s k AIS-transponder ombord, skickar kontinuerligt ut 

position, hastighet, kurs m.m. (som hämtas från en inbyggd GPS) till alla 

fartyg inom räckvidd. Fartygens positioner presenteras på ett elektroniskt 

sjökort, tillsammans med namn, kurs m.m. Informationen gör bl.a. att 

man slipper möta stora fartyg i trånga farleder. 
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På bilden syns en skärm utan AIS och med AIS. Tänk dig skillnaden en mörk natt eller i 

dimma. Det är en stor fördel att kunna se sjötrafiken i närheten. Självklart kan också de 

flesta sjökortssystem larma om kollisionsrisk föreligger. 

Men det är inte bara positionen man ser. Information lämnas också om 

fartygsnamn, typ, längd, djupgående, destination, hastighet, bäring, tid 

och avstånd till närmsta mötespunkt från ens egen båt. AIS-utrustning 

var, tills True Heading introducerade sina produkter, endast tillgänglig för 

yrkessjöfarten på grund av höga kostnader för utrustningen. Med True 

Headings produkter får "vanligt folk" råd att öka sin säkerhet och 

dessutom flera andra funktioner. Nyttan av att kunna se vilket väder som 

råder i närheten är ovärderlig. Med True Headings utrustning ombord kan 

du ta emot information i realtid från en av alla de väderstationer som 

finns.  

 

 

Sjöfartsverkets väderstation på Landsort ger oss information om väder och vind i realtid 

som True Headings produkter kan ta emot och presentera på ett utmärkt sätt i Seapilot. 
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AIS-information kan presenteras så gott som var som helst idag. Det finns 

allt från specialapplikationer till gratisprogram. Funktioner finns idag som 

gör att man kan använda läsplattan eller mobilen och detta har gjort att 

efterfrågan på True Headings produkter ökar. Ju fler system som klarar 

att visa AIS, desto fler användare och kunder till våra produkter. ”Seeing 

is believing”. Vår app Seapilot är ett utmärkt exempel på hur utvecklingen 

går framåt och som också gynnar AIS försäljningen. Seapilot har redan 

blivit så uppskattad att flera lotsar tycker att det är det bästa verktyget 

som finns idag för deras del. Det visar tydligt på kvalitén på den produkt 

vi tagit fram. 

 
 

AIS är ett nytt fantastiskt hjälpmedel för yrkessjöfarten och fritidsbåtar. 

Sjöfartsverket kommer t.ex. att sända ut säkerhetsrelaterade meddelande 

via det landbaserade AIS-nätet som finns efter hela vår kust. Exempel på 

meddelande kan vara akuta farledshinder, navigationsvarningar, 

väderinformation, mm. Kustbevakningen kan också använda våra 

produkter för att spåra ett oljeutsläpp. Man släpper helt enkelt ner en 

special-AIS i vattnet och följer utsläppets utbredning och förflyttning på 

havet. 
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Oljespårningsboj som True Heading tagit fram tillsammans med det norska bolaget AADI 

Det intressanta med AIS är också dess fantastiska utvecklingspotential. 

Där ser vi bara början ännu på alla de olika former av utrustningar som 

kan baseras på denna teknik. Bland våra specialprodukter finns utrustning 

som är utskickad i rymden. Den gör att man kommer att kunna se fartyg 

även därifrån i framtiden. För dessa produkter finns även flera spännande 

militära applikationer där vi redan idag har prototyper tillgängliga som 

bl.a. amerikanska försvaret visat intresse för. 

 

Exempel på hur fartygstrafik kan ses från rymden via AIS. 

Idag placeras också AIS i bojar och fyrar efter våra kuster för att ge 

sjöfarten mer och bättre information om dess status. Det är t.e.x möjligt 

att se om bojen ligger på rätt plats och om lampan i den fungerar som 

den ska. Detta ökar självklart säkerheten och minskar olycksrisken.  
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En bonus är att myndigheter dessutom kan använda samma system för 

övervakning av sin farledsutrustning. De kan därmed spara mycket 

pengar på underhåll av utrustning men också säkerställa hög tillgänglighet 

på sina farleder.  

True Heading levererade under 2007 den första AIS-utrustningen som var 

unikt utvecklad för farledsutmärkning. Den har sedan dess blivit en succé 

och har köpts av flera myndigheter. True Heading testar mu den tredje 

generationen av AIS AtoN hoss Sjöfartsverket i Sverige. 

 

True Heading är med och bevarar arvet från Gustaf Dahlen genom utveckling av 

framtidens farledsutmärkning.På bilden syns en AIS för farledsutmärkning. 

 

Med AIS kan båtägaren ha kontroll på sin båt oavsett var båten befinner 

sig. Vi tittar idag på att bygga upp ännu fler tjänster för detta. 

Försäljningen av våra produkter kan därmed ge fortsatta intäkter även 

efter leverans.  

True Heading marknadsför i första hand egna produkter och appar som 

utvecklats och tillverkats på uppdrag av bolaget. Försäljningen sker 

genom noga utvalda distributörer. True Heading representerar också GPS-

lösningar med hög prestanda från Hemisphere 

(www.hemispheregps.com), nödsändare från Ocean Signal 

(www.oceansignal.com) och några andra mindre bolag med produkter 

som kompletterar vårt AIS-sortiment på olika sätt. 

http://www.hemispheregps.com/
http://www.oceansignal.com/
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Exempel på True Headings egna produkter och representerade produkter. Till vänster vår 

nya AIS CTRX CARBON och till höger Ocean Signal PLB. 

True Heading AB är sedan 2009 medlem i den svenska 

branschorganisationen Sweboat, vilket inte bara är en kvalitetsstämpel 

och en slags garanti för kunden, utan även en bra förutsättning förBolaget 

att få hjälp med juridiska frågor avseende främst konsumentförsäljning 

samt en god hjälp och stöd i miljöfrågor. 

 

Vi är också medlemmar i den internationella sammanslutningen av 

marinelektroniktillverkare CIRM (COMITE INTERNATIONAL RADIO-

MARITIME, The International Association for Marine Electronics 

Companies), vilket ger oss tillgång till alla möten och dokumentation från 

FN-organen IMO (International Maritime Organisation) och ITU 

(International Telecommunication Union) vilka styr över de regelverk och 

standarder som används i den teknik vi utvecklar. 

 

  



 

True Heading AB (publ). org.nr 556658-5054 

 

 

Vi är också företagsmedlemmar i IALA (International Association of Marine 

Aids to Navigation and Lighthouse Authorities)som är sammanslutningen 

för alla världens sjöfartsverk och är en viktig organisation för 

kontaktknytande till vår konsultverksamhet. 

Genom medlemskap i SEK (Svensk Elstandard) har vi även tillgång till den 

internationella standardisering som finns bakom AIS. 

 

 

 

Affärsidé och vision 

True Heading AB skall genom nytänkande utveckla och erbjuda marina 

säkerhetsprodukter skapade för människor som hanterar båtar och fartyg 

i yrket eller på fritiden. Vi skall också vara en ledare inom AIS-teknik och 

där kunna erbjuda specialkompetens både i form av produkter och i form 

av tjänster.  

 

Vår vision – bättre och säkrare till sjöss. 

True heading, på svenska sann kurs, är ett viktigt begrepp när du 

navigerar ett skepp. För att nå målet på din resa krävs att du 

håller dig till den sanna kursen eftersom den pekar ut den 

korrekta vägen du skall navigera efter. När du väljer True Heading 

för din resa är det en garanti för att ditt mål kommer att nås i tid 

på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 
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BOLAGETS STYRELSE 

Erik Asplund  Styrelseordförande 

Björn Berner  Ledamot 

Anders Bergström  Ledamot (VD) 

Göran Liljegren  Ledamot  

Katarina Mark  Ledamot 

Nils Willart  Ledamot 

 

ÅRSREDOVISNING OCH ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 

Årsredovisningen kommer att från och med den 25 april 2014 finnas 

tillgänglig på True Heading’s och Aktietorgets hemsidor.  

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 22 maj 2014.  

 

Danderyd, den 20 februari 2014 

Styrelse och VD 

True Heading AB (publ) 

 

 

True Heading AB (publ) 

ORG NR. 556658-5054 

Vendevägen 90 

SE-182 32 DANDERYD 
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION 

RESULTATRÄKNING1 

    

Jan -Dec Jan-Dec Jan-Dec Juli -Dec Juli -Juni 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 

 

2013 2012 2011 2010 2009-2010 

    

   

  Varuförsäljning 

  

12 226 11 329 14 518 5 443 7884 

Konsult- och andra intäkter 

 

472 2 118 2 493 2 204 4 984 

Nettoomsättning 

  

12 698 13 447 17 011 7 647 12 868 

    

   

  Handelsvaror 

  

-7 526 -7 998 -10 197 -3 567 -5 712 

Övriga externa kostnader 

  

-2 718 -2 493 -3 187 - 1 797 -2 757 

Personalkostnader 

  

-2 871 -2 512 -4 046 -2 511 -2 928 

Konsultkostnader 

  

-99 -20 -935 -536 -2 586 

Avskrivningar 

  

-317 -246 -239 -174 -279 

Omvärdering av tidigare ägd 

andel Seapilot AB 

  

4 524   

  Avskrivning goodwill 

  

-12   

  Summa rörelsekostnader 

  

-9 019 -13 269 -18 604 -8 585 -14 262 

    

   

  Rörelseresultat 

  

3 679 178 -1 593 -938 -1 394 

Finansnetto 

   

-12 -74 -110 -90 -366 

Bokslutsdispositioner 

  

   

 

335 

Skatt 

   

   

  

    

   

  Resultat efter skatt 

  

3 667 104 -1 703 -1 028 -1425 

 

BALANSRÄKNING2 

    

31 Dec 31 Dec 31 Dec 30 Dec 30 Juni 

BALANSRÄKNING (kSEK) 

 

2013 2012 2011 2010 2010 

    

   

  Anläggningstillgångar 

  

14 428 1 515 1 298 2 344 2 385 

Varulager m m 

  

3 699 3 296 4 539 4 797 4 436 

Kortfristiga fordringar 

  

3 635 6 112 4 850 3 813 5 555 

Likvida medel 

  

212 1 340 261 1 245 1 684 

Summa tillgångar 

  

21 974 12 263 10 948 12 199 14 060 

    

   

  Eget kapital 

   

10 116 6 296 4 516 6 219 7 247 

Obeskattade reserver 

  

   

  Långfristiga lån 

  

   1000 

 Kortfristiga lån 

  

1 707 1 050 2 130 

  Övriga kortfristiga skulder 

  

10 151 4 917 4 302 4 980 6 813 

Summa eget kapital och skulder 

 

21 974 12 263 10 948 12199 14060  

                                                           
1
 Resultat- och balansräkningen innefattar True Heading koncernen 2013. Jämförelsetal för tidigare år avser 

endast True Heading AB. 
2
 Enligt not 1. 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL3 

    

31 Dec 31 Dec 31 Dec 30 Dec 30 Juni 

Förändring av eget kapital (kSEK) 2013 2012 2011 2010 2010 

    

   

  

Bundet eget kapital Vid periodens ingång 1 098 850 850 850 128 

  

Fondemission 

 

   

 

382 

  

Nyemission 

 

241 248  

 

340 

  

Vid periodens utgång 1 339 1 098 850 850 850 

   

    

  

Fritt eget kapital Vid periodens ingång 5 198 3666 5369 6 397 1 692 

  

Periodens resultat 3 667 104 -1 703 -1 028 -1 425 

  

Fondemission 

 

   

 

-382 

  

Nyemission 

 

 1 428  

 

6512 

  

Förändringar i koncernsammansättning -88   

  

  

Utdelning/avrundning    

  

  

Vid periodens utgång 8 777 5198 3666 5 369 6397 

 

KASSAFLÖDESANALYS4 

    

Jan-Dec Jan -Dec 

 

Jan-Dec 

 

Juli-Dec 

 

Juli-Juni 

KASSAFLÖDESANALYS (kSEK) 

 

2013 2012 2011 2010 2009-2010 

    

   

  Tillfört från resultaträkningen 

 

-521 350 -1 464 -854 - 1481 

Använt för investeringar 

  

-8 454 -463 807 -133 -896 

    

   

  

 

+/- varulager mm 

 

-707 1 243 258 -361 -2 601 

 

+/- kortfristiga fordringar 

 

2 456 -1 262 -1 037 1 742 -2 329 

 

+/- kortfristiga skulder 

 

3 898 615 -757 -1 833 4935 

Summa +/- rörelsekapital 

 

5 646 596 -1 536 -452 5 

    

   

  Kassaflöde från rörelsen 

  

-3 329 483 -2193 -1439 -2 372 

Kassaflöde från 

  

150 -1 080 1 209 1 000 -2 826 

finanseringsverksamheten 

  

   

  

   

   

  Utdelning/nyemission 

  

2 000 1 676  

 

6 852 

    

   

  

                                                           
3
 Förändring av eget kapital innefattar True Heading koncernen för 2013. Jämförelsetal för tidigare år avser 

endast True Heading AB.  
4
 Kassaflödesanalys avser enbart True Heading AB. 

 



 

True Heading AB (publ). org.nr 556658-5054 

 

Kassaförändring - netto 

  

-1 179 1 079 -984 -439 1 654 

 

NYCKELTAL5 

    

Jan -Dec Jan-Dec 

 

Jan-Dec 

 

Juli-Dec 

 

Juli-Juni 

NYCKELTAL 

  

2013 2012 2011 2010 2009-2010 

    

   

  Rörelsemarginal 

  

-6% 1% -9% -12% -11% 

Avkastning på genomsnittligt arbetande 

kapital -9% 2% -26% -33% -27% 

Avkastning på genomsnittligt eget 

kapital -11% 2% -32% -31% -33% 

    

   

  

    

31 Dec 31 Dec 

 

 31 Dec 31Dec 30 Juni 

    

2013 2012 2011 2010 2010 

    

   

  Soliditet 

   

43% 51% 41% 51% 52% 

 

 

                                                           
5
 Nyckeltal avser endast True Heading AB. 

 


