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2013-06-30 (Q2:2013) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 2, 2013 (VD, Anders Bergström) 

Sommaren går mot sitt slut och vi kan redan konstatera att årets säsong lockat till mer båtåkande än 

förra året för att besöka våra fina skärgårdar och kuster. Säsongen blev dock fördröjd då isen bet sig 

fast nästan ända in i maj. Samma sak kan nog sägas om konjunkturen i branschen som vägrar kasta 

loss och konkurserna avlöser varandra bland nybyggnadsvarv över hela Europa. Inte minst i Sverige 

har vi drabbats av detta med klenoder som Nimbus, Najad och Nordwest i konkurs under det senaste 

året. Kanske skall man se det som ett gott tecken för True Heading att de varv som vi levererar 

huvudsakligen till, Arcona och Hallberg Rassy, verkar klara sig betydligt bättre genom krisen. Jag tror 

säkert att det kan finnas en leveransfördel för dessa svenska varv, att visa på att man också i övrigt 

ombord i största möjliga mån använder svensk kvalitet. På samma sätt fungerar fortfarande begreppet 

svensk kvalitet utomlands även för oss när vi säljer direkt eller via partners. Vi känner att där vi lyckas 

etablera oss med en stark partner där har vi också framgång. Vi 

har följt upp den undersökning vi gjorde 2011 om vår 

marknadsandel för Klass B AIS Transpondrar och kan konstatera 

att vi vidmakthåller en ungefärlig marknadsandel på världsbasis på 

strax under 40 %. I Sverige är andelen över 90 %. Vi kan samtidigt 

konstatera att volymökningen mellan 2011 och 2013 ger en tillväxt 

på marknaden av våra produkter kring 30% dock är volymerna i 

egentliga tal fortfarande låga mot vad de har potential att bli. 

Omkring 25000 fritidsbåtar i världen har nu Klass B, dvs. nästan 

inga i reella tal av de 18 miljoner fritidsbåtar som finns i världen. 

Detta föranleder själklart oss att nu titta på hur vi skall kunna nå ut 

till dessa och skapa attraktiva förutsättningar för att man skall välja 

att köpa en AIS till sin båt. I detta sammanhang är Seapilot ett 

viktigt verktyg för att kunna erbjuda inte bara en ”burk”, om än 

marknadens attraktivaste sådan, utan en hel mängd med tjänster 

och service kring AIS med intäkter även efter att själva AIS’en sålts 

fysiskts till konsumenten. Vi har rönt stor uppmärksamhet med 

Seapilot bla genom Safe Course projektet som startades den 1/5 

och pågår till den 30/9. Projektet går ut på att hitta en bättre lösning 

för att hålla sjökorten uppdaterade och den kravspecifikation som fanns för projektet passade Seapilot 

utan större förändringar vilket gjorde att vi blev valda i konkurrens med alla de idag stora aktörerna på 

marknaden att genomföra projektet som testpilot. Den ansvariga danske ministern, Ida Auken, 

besökte häromdagen projektet och vi fanns självklart på plats. Vi lanserade nu i augusti också vår 

andra nya produkt för året, AIS CARBON INDENTIFIER som är en AIS för specialanvändning på t.ex. 

en pråm som bogseras tillfälligt för att öka säkerheten vid den typen av operationer. Återigen en del i 

vår målsättning att minska beroendet från fritidsbåtssektorn, där marginalpressen gör målsättningen 

att fortsätta omvändningen till lönsamhet inte kunnat fullföljas under första halvåret 2013 pga stark 

marginalpress på en begränsad marknad. En del av första halvårets negativa resultat ligger också i 

ökade kostnader för juridiska tjänster. Intresset för True Heading och Seapilot är dock fortsatt högt och 

vi har ett gott rykte i branschen som kunniga och pålitliga. 

  

 

Ida Auken besöker Seapilot 
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013 

+ VD utses för delägda dotterbolaget Seapilot 

+ True Heading får tilläggsorder till Ghana 

+ True Heading sponsrar postrodden 

+ Nettoomsättning för halvåret  2013:  8 720 kSEK (6 931 kSEK)* 

+ Resultat före skatt halvåret 2013: -390 kSEK ( 443 kSEK)* 

*Siffror inom parantes för 2012 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ True Heading lanserar ny AIS produkt, AIS CARBON IDENTIFIER 

 

Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    

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

RESULTATRÄKNING (kSEK) 

 

2013 2012 2013 2012 

Varuförsäljning 

  

3 914 3 262 8 068 5 808 

Konsult- och andra intäkter 

 

259 661 652 1 123 

Nettoomsättning 

  

4 173 3 923 8 720 6 931 

      

  

Handelsvaror 

  

-2 601 -2 182 -5 957 -3 949 

Övriga externa 

kostnader 

  

-687 -571  -1 164 -1 113 

Personalkostnader 

  

-890 -596 -1 729 -1 216 

Konsultkostnader 

  

-71 -27 -71 -37 

Avskrivningar 

  

-80 -60 -161 -120 

Summa 

rörelsekostnader 

  

-4 329 -3 436 -9 082 -6 435 

      

  

Rörelseresultat 

  

-156 487 -362 496 

Finansnetto 

   

-13 -16 -28 -53 

      

  

Resultat före skatt 

  

-169 471 -390 443 
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30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 

BALANSRÄKNING (kSEK) 2013 2012 2011 2010 

    

 

  Anläggningstillgångar 

 

1 377 1 371 1 166 2 385 

Varulager m m 

 

3 666 3 399 3 674 4 436 

Kortfristiga fordringar 

 

8 427 5 568 7 091 5 555 

Likvida medel 

 

589 735 405 1 684 

Summa tillgångar 

 

14 059 11 073 12 336 14 060 

  

 

 

 

  Eget kapital 

 

 5 905 4 959 5 894 7 247 

Obeskattade reserver 

 

0 0 0 0 

Långfristiga lån 

 

0 0 0 0 

Kortfristiga lån 

 

1 050 2 790 1 950 

                       

0 

Övriga kortfristiga 

skulder 

 

7 104 3 324 4 492 6 813 

Summa eget kapital och skulder 14 059 11 073 12 336 14 060 

 

 

True Headings nya produkt AIS CARBON IDENTIFIER  
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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 tredje kvartalet 2013 lämnas den 22 november 2013. 

 

Danderyd 2013-08-28 

 

 

Styrelsen 


