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Bokslutskommuniké 1 januari 2014 – 31 december 2014 

VD KOMMENTERAR 

 

Det har varit ett händelserikt 2014. Efter en mycket lyckad och 

framgångsrik emission under våren har stor möda lagts på att strukturera 

upp produkter och varumärken inför den utmaning som ett växande bolag 

har att hantera.  

 

Ett av de viktigare arbetena har varit ett varumärkesplattformsarbete att 

dela upp bolagets produkter i två varumärken. Varumärket Seapilot riktat 

mot fritidsbåtssegmentet med navigationsappen och till den 

direktkopplade produkter som AIS och GPS kompasser. Varumärket True 

Heading har inriktats mot den professionella delen av den marina 

marknaden samt till del även med konsulttjänster. Detta ihop med den 

stora satsningen i tid och pengar som gjorts på att utveckla vår Seapilot 

produkt och nu är vi ensamma att finnas på de tre stora plattformarna 

(Windows, Android, Apple) och vi har även anpassat prismodellen efter 

marknadens behov. Arbetet har tagit längre tid än de beräknade ca 6-8 

månaderna.  

 

Utöver plattformsarbetet har även en förflyttning skett till en egen 

utvecklad betallösning som ger helt nya möjligheter till marknadsföring 

och försäljning med ökade möjligheter till högre marginaler. I januari 

2015 har vi kunnat lansera denna unika lösning som vi är ensamma med 

på marknaden. Förseningen har kortsiktigt lett till uteblivna intäkter.  

 

I Sverige har försäljningen genom vår starka ställning gått enligt plan. På 

övriga marknader har vi försenats att nå ut i den tänkta omfattningen. Vi 

genomför nu en aggressiv online-marknadsföringskampanj där stora 

resurser lagts på anpassning av bla. vår hemsida med stöd för minst sju 

olika språk, så att vi nu kan nå samma framgång även utanför Sverige 

och säkra vår tillväxt.  
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För True Headings del så har ett tidigare meddelat krav av AIS ombord på 

fiskebåtar inneburit en ökad försäljning mot detta segment. 

Implementeringen av kravet har tagit längre tid än beräknat varvid vi 

räknar med en fortsatt efterfrågan från marknaden.  

 

Vid årsskiftet kom ett nytt krav på AIS för ca 18000 fartyg på den 

nordamerikanska marknaden. Det nya kravet innebär att AIS skall vara 

installerat ombord redan före maj månads utgång 2016. På 

fritidsbåtsmarknaden har försäljningen gått enligt plan förutom i USA där 

ca 2 MSEK i uteblivna intäkter blev konsekvensen av en utdragen process 

för godkännanden av våra produkter. Tillväxten bedöms vara fortsatt 

stark inom fritidsbåtsmarknaden. Hänsyn har tagits till ovanstående 

faktorer i verksamheten för 2015.  

 

Den investering som nu är gjord med etablering i USA, utveckling av 

produkter och processer, upprampning av marknadsföringen samt 

anpassing av organisation för att möta våra intäktsmål. Vi står nu väl 

rustade med konkurrenskraftiga produkter inför den efterlängtade 

konjunktursvängning som vi nu tydligt ser på främst den nordamerikanska 

marknaden.   

 

Jens Johansson 

VD, True Heading AB (publ)  

 

 
ÅRET I SAMMANDRAG TRUE HEADING AB 

 

- Omsättningen uppgick till 14 977 KSEK (13 323 KSEK). 

- Rörelseresultatet uppgick till -3 198 KSEK (-833 KSEK). 

- Resultat efter skatt uppgick till  KSEK -2 171 (-845 KSEK). 

- Kassaflödet under 2014 uppgick till 1 543 KSEK.  
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VIKTIGA HÄNDELSER 2014 (PRESSRELEASER) 

140102 
True Heading AB köper MERD Systems AB 
140103 
True Heading köper hela Seapilot 

140116 
True Heading och Seapilot blir titelsponsor till Seapilot2star 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140225 

Seapilot lanserar Androidversion 

140320 

True Heading etablerar bolag i USA 

140325 

True Heading anställer marknadsdirektör i USA 

140411 

True Heading genomför nyemission 

140507 

True Heading förslag till förändring av styrelse 

140526 

True Headings nyemission övertecknad  

140612 

True Heading utser ny VD och formar nya styrelsen 

140717 

True Heading släpper Franska sjökort till Seapilot 

140825 

True Heading får order till Ghana 

140829 

True Heading lanserar världens minsta GPS-kompass 

140925 

True Heading får stor order från Lockheed Martin 

141001 
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True Heading får viktig order från Sjöfartsverket 

141029 

Seapilot lanseras i USA och Kanada 

141103 

True Heading nominerade till DAME Awards 

141126 

Seapilot nominerad till Rising Stars 2014 
141126 

True Heading utser Phil Gabriel att leda USA expansionen 
141219 
True Heading lanserar AtoN Express 

 

VIKTIGA HÄNDELSER under 2015 (PRESSRELEASER) 

150203 
True Heading Seapilot lanserar Windows Phone 8 

150112 
True Heading Ändring i Styrelsen 
150116 

Seapilot lanserar sjökort för Europas inlandsvattenvägar i samarbete med Tresco  

 

 
LIKVIDITET I BOLAGET 

Vid räkenskapsårets utgång uppgick bolagets likvida medel till 1 705 KSEK.  
 

EGET KAPITAL 
Vid räkenskapsårets ingång var det egna kapitalet 10 116 KSEK.  

Vid räkenskapsårets utgång var det egna kapitalet 28 307 KSEK. 

 

ANTAL AKTIER  

Vid räkenskapsårets utgång fanns 29 318 592 aktier fördelade på 

5 100 000 A-aktier och 24 218 592 B-aktier med ett kvotvärde om 0,1. 

  

UTDELNING 

Styrelsens förslag är att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 

2014. 

 

  

http://www.trueheading.se/files/document/thecompany/newsandpr/pressmeddelande_true-heading_150203_seapilot-lanserar-windows-phone-8.pdf
http://www.trueheading.se/files/document/thecompany/newsandpr/pressmeddelande_true-heading_150112_katarina-mark.pdf
http://www.trueheading.se/files/document/thecompany/newsandpr/pressmeddelande_true-heading_150116-tresco.pdf
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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. 

Under året har en uppskjuten skattefordran bokats upp enligt K3.  

  

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 

2015  20/5  Årsstämma 14:00-16:00 (Prel.) 

2015  20/5  Kvartalsrapport Q1 
2015  27/8  Kvartalsrapport Q2 

2015  27/11  Kvartalsrapport Q3 
2016  25/2  Bokslutskommuniké 2015 

 
GRANSKNING 

De siffror som ligger till grund för denna bokslutskommuniké har 

granskats av bolagets revisorer. 
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Vår mission 
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 – säkrare till sjöss. 

True Headings vision är säkra resor på världens hav (safe journeys on the 

world’s waters).  

Vi strävar alltid efter att alla våra produkter och tjänster ska vara pålitliga, 

att allt ska vara enkelt att använda och att vi alltid erbjuder de mest 

precisa och exakta systemen som finns tillgängliga. 

True Heading strävar efter att guida och leda alla sjöfarare, allt från 

fritidsbåtåkare, fiskare, kaptener på stora fartyg eller militärer. Våra 

produkter ska också gynna de som är beroende av säker sjöfart, som 

exempelvis myndigheter eller hamnansvariga.  

Detta gör vi genom att bidra med en korrekt bild av vem som är på väg 

vart, inklusive ditt eget fartyg. 

Med Seapilot vill skapr vi professionell navigationsutrustning och sociala 

verktyg för båtåkare och göra dessa tillgängliga och prisvärda för alla. Vi 

flyttar professionella navigationsteknologier, AIS-spårning och 

uppdaterade sjökort till allas mobila enheter.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot 

och True Heading.  

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification 

System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både 

ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om 

olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig 

del i framtidens e-navigering.  

 

Seapilot har på kort tid intagit en framträdande position bland 

navigationsappar. Seapilot var först ut i världen med funktioner som AIS-

data och AIS-väder i realtid i en navigationsapp. På vår hemmamarknad 

Sverige, blev vi därför snabbt en av de mest uppskattade 

navigationsapparna. 

True Heading bedriver idag främst produktförsäljningen som är inriktad 

mot myndigheter och den professionella delen av den marina marknaden 

samt till del konsultverksamhet mot samma segment. Vidare finns ett 

antal specialprodukter som främst riktar sig till myndigheter som 

försvarsmakter, kustbevakningar och sjöfartsverk. Vår verksamhet är 

uppbyggd kring Automatic Identification System (AIS). Tekniken har sitt 

ursprung i Sverige och var från början främst tänkt som ett 

antikollisionssystem för fartyg och flyg. 
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Många fritidsbåtsägare tycker att AIS är det 

bästa som har 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 kan undvika att 

möta stora fartyg i trånga farleder. 

 
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. 

Förutom positionen kan man också få information 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.  
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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 någon 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. 

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”.  

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 säkerheten och minskar olycksrisken.  

En fördel 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 AB (publ). org.nr 556658-5054 

 

 

True Heading levererade redan 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 levererade under 2014 

tredje generationen av AIS AtoN till Sjöfartsverket i Sverige. 

   

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

framtidens farledsutmärkning. På bilden syns två olika typer av AIS för 

farledsutmärkning. 

Genom en fortgående forskning och utveckling har bolaget genom åren 

kunna positionera sig som världsledare inom AIS området som ovan 

redovisats. Tillgängliga resurser återförs kontinuerligt i nya 

utvecklingsprojekt och ett antal nya produkter och tjänster har under året 

lanserats eller är på väg att lanseras ihop med ett antal 

patentansökningar. 

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.  

Vårt varumärke Seapilot och dess app med samma namn är ett utmärkt 

exempel på hur utvecklingen går framåt och som också gynnar AIS 

försäljningen. Seapilot har redan blivit så uppskattad att många lotsar 

världen över tycker att det är det bästa verktyget som finns idag för deras 

behov. Det visar tydligt på kvalitén på den produkt vi tagit fram. Appen 

gör det även möjligt att på ett enkelt och roligt sätt hitta sina båtåkande 

vänner på sjön, vilket är något som många av våra användare uppskattar. 
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Seapilot finns nu tillgänglig på de tre stora plattformarna, iOS, Android och Windows 8, 

för både tablet/PC och telefon.  

Ett annat område som växer sig större och större är användningen av AIS 

inom kappsegling. Flera stora tävlingar som ÅF Offshore race och 

Seapilot2star har idag som krav att alla deltagande båtar skall ha en AIS 

ombord. Detta ökar både säkerheten, gör det lättare att följa racen samt 

gör det lättare för folk på land att följa tävlingarna.  

Seapilot gör det lättare för användarna att hitta sina vänner och andra 

båtar på sjön, något som vi kallar Social Boating. Det går dels att hitta 

båtarna via AIS men även med vår Facebookkoppling som gör det möjligt 

att se sina Facebookvänner direkt i Seapilot.   

   

Vi finns nu också på plats i USA med både True Heading och Seapilot där 

båda varumärkena gynnar varandras försäljning. I USA har vi nu tre 

medarbetare som jobbar med att driva och sälja både True Heading och 

Seapilots produkter. För att på ett effektivt nå ut med Seapilot direkt till 

användarna satsar vi nu hårt på onlinemarknadsföring av Seapilot appen 

både i USA, Kanada och flera Europeiska länder.  

True Heading marknadsför i första hand sina 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) 

och nödsändare från Ocean Signal (www.oceansignal.com). 

http://www.hemispheregps.com/
http://www.oceansignal.com/
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Exempel på True Headings egna produkter. Till vänster Seapilot WiFi AIS och till höger 

världens minsta GPS kompass VECTOR COMPACT nominerad till DAME AWARD 2014. 

 

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 för 

bolaget 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. 

     

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

internationella standardisering som finns bakom AIS. 

Nytt för 2014 är att vi också blivit medlemmar i Amerikanska NMMA 

(National Marine Manufacturers Association) som är en del i vår satsning 

att nå ut på den Amerikanska marknaden.  

Utnämningen till Deloittes Rising Star 2014 är något som vi är mycket 

stolta över och är en bekräfteles på att vi gör saker rätt. 
 

 
 

BOLAGETS STYRELSE 
Anders Bergström Styrelseordförande 

Rickard Berg  Ledamot 
Urban Falk  Ledamot  

Göran Liljegren  Ledamot  
Nils Willart  Ledamot 

Jens Johansson (VD) 
 

Katarina Mark  Avgick som ledamot i styrelsen 29/12 2014 

 
ÅRSREDOVISNING OCH ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 

Årsredovisningen kommer att från och med den 20 april 2015 finnas 
tillgänglig på True Heading’s och Aktietorgets hemsidor.  

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 20 maj 2015.  
 

Danderyd, den 20 februari 2016 
 

Styrelse och VD 

True Heading AB (publ)  

Vendevägen 90, 182 32 Danderyd 

ORG NR. 556658-5054 
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION 

RESULTATRÄKNING 

          

Resultaträkning Koncern Januari-December 
 KSEK 2014 2013 2012   

 
  

   Varuförsäljning 14 942 12 226 - 
 Konsult- och andra intäkter 829 472 -   

Nettoomsättning 15 771 12 698 - 
 

 
  

   Kostnader handelsvaror -8 517 -7 526 - 
 Övriga externa kostnader -6 048 -2 718 - 
 Personalkostnader -5 979 -2 871 - 
 Konsultkostnader -232 -99 -   

Rörelsekostnader -20 776 -13 214 - 
       -   

Resultat före avskrivningar -5 005 -516 - 
 

 
  

   Avskrivningar -1 907 -317 - 
 Omvärdering av tidigare ägd    

   andel Seapilot AB - 4 500 - 
 Avskrivningar Goodwill -2 151 -12 -   

Summa avskrivningar -4 058 4171 -   
          

Röreseresultat -9 063 3 655 - 
 

 
  

   Finansnetto -314 -12 - 
   

Uppskjuten skattefordran 2 711 -  -    

Resultat efter finansiella poster -6 666 3 643 - 
 Skatt - - -   

Resultat efter skatt -6 666 3 643 - 
 

     Kommentar: Resultaträkningen för koncernen har ej kunnat konsolideras fullt ut då Koncernen bildades först 2013-12-30.    
Uppskjuten skattefordran har under året bokats upp till fullo enligt K3 och avser flera år i både Seapilot och True Heading. 

Under året har stora kostnader tagits som framtagande av varumärkesplattform, ny hemsida, uppstart av bolag i USA,   
utveckling av produkter och organisation som beräknas ge koncernen intäkter framöver.  
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Resultaträkning Moderbolaget Januari-December 
 KSEK 2014 2013 2012   

 
  

   Varuförsäljning 12 467 12 851 11 329 
 Konsult- och andra intäkter 2 510 472 2 118   

Nettoomsättning 14 977 13 323 13 447 
 

 
  

   Kostnader handelsvaror -8 351 -8 151 -7 998 
 Övriga externa kostnader -4 639 -2 718 -2 493 
 Personalkostnader -4 588 -2 871 -2 512 
 Konsultkostnader -232 -99 -20   

Rörelsekostnader -17 810 -13 839 -13 023 
           

Resultat före avskrivningar -2 833 -516 424 
 

 
  

   Avskrivningar -365 -317 -246 
 Omvärdering av tidigare ägd    

   andel Seapilot AB - - - 
 Avskrivningar Goodwill - - -   

Summa avskrivningar -365 -317 -246 
         
 Röreseresultat -3 198 -833 178 
 

 
  

   Finansnetto -215 -12 -74 
   

Uppskjuten skattefordran 1 242       

Resultat efter finansiella poster -2 171 -845 104 
 Skatt - - - 
 Resultat efter skatt -2 171 -845 104 
  

Uppskjuten skattefordran har under året bokats upp enligt K3 och avser flera år.  



 

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

 

 

BALANSRÄKNING 

    

Balansräkning Koncern, KSEK 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-12 

 
  

  Anläggningstillgångar 8 694 3 684 - 

Goodwill 8 593 10 744 - 

Varulager mm 6 868 3 699 - 

Kortfristiga fordringar 6 760 3 635 - 

Likvida medel 2 205 212 - 

 
  

  Summa tillgångar 33 120 21 974 - 

 
  

  Eget kapital 26 478 10 116 - 

Obeskattade reserver - - - 

Långfristiga lån - 1 200 - 

Kortfristiga lån - 507 - 

Övriga kortfristiga skulder 6 642 10 151 - 

 
  

  Summa eget kapital och skulder 33 120 21 974 - 

    Kommentar: Balansräkningen för koncernen har ej kunnat konsolideras fullt ut då Koncernen bildades först 2013-12-30.   
Uppskjuten skattefordran som avser skatt på flera års resultat om totalt 2 711kSK ligger under anläggningstillgångar. 

            

Balansräkning Moderbolag, KSEK 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-12 

 
  

  Anläggningstillgångar 15 527 9 544 1 515 

Varulager mm 4 768 3 699 3 296 

Kortfristiga fordringar 10 385 3 949 6 112 

Likvida medel 1 705 162 1 340 

 
  

  Summa tillgångar 32 385 17 354 12 263 

 
  

  Eget kapital 28 307 7 451 6 296 

Obeskattade reserver 0 0 0 

Långfristiga lån 0 1 200 0 

Kortfristiga lån 0 
 

1 050 

Övriga kortfristiga skulder 4 078 8 703 4 917 

 
  

  Summa eget kapital och skulder 32 385 17 354 12 263 

 
Uppskjuten skattefordran som avser skatt flera års resultat på totalt 1 242kSK ligger under anläggningstillgångar.  
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 
Eget kapital 

    

     Koncern Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat 

Belopp vid årets ingång 1 339 
 

5 134 3 643 

Nyemission 1 593 
 

21 435 
 Resultatdisposition enligt beslut 

    av årsstämma 
  

3 643 -3 643 

Periodens resultat       -6 666 

Belopp vid periodens utgång 2 932 0 30 212 -6 666 

     

     Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat 

Belopp vid årets ingång 1 339 
 

6 956 -845 

Nyemission 1 593 
 

21 435 
 Resultatdisposition enligt beslut 

    av årsstämma 
  

-845 845 

Periodens resultat       -2 171 

Belopp vid periodens utgång 2 932 0 27 546 -2 171 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 

                

Kassaflödesanalys Koncern 
 

Moderbolag 

KSEK 2014 2013 2012   2014 2013 2012 

 
  

   
  

  Tillfört från resultaträkningen -5 312  - - 
 

-3 044  -521 350 

Använt för investeringar -4 214  - - 
 

-5 107  -8454 -463 

 
  

   
  

  
 

  
   

  
  +/- varulager -3 169  - - 

 
-1 505  -707 1 243 

+/- kortfristiga fordringar -3 125  - - 
 

-5 934  2 456 -1 262 

+/- kortfristiga skulder -3 509  - - 
 

-4 693  3 898 615 

Summa +/- rörelsekapital -9 803  - - 
 

-12 135  5 646 596 

 
  

   
  

  
 

  
   

  
  Kassaflöde från rörelsen  -19 329  - - 

 
-20 286  -3 329 483 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet -1 703  - - 

 
-1 200  150 -1 080 

 
  

   
  

  Utdelning/nyemission 23 029  - - 
 

23 029  2 000 1 676 

 
  

   
  

  Kassaförändring - netto 1 970  - - 
 

 1 543 -1 179 1 079 

                

                

        Kommentar: Kassaflödesanalysen för koncernen har ej kunnat konsolideras föregående år då Koncernen bildades först 2013-12-30.   

 

NYCKELTAL 

 

Nyckeltal 2014 Koncernen       Moderbolag 

Omsättning Ksek 15 771 
 

    14 977 

Årets resultat -6 666 
 

    -2 171 

Resultat per aktie -0,50 
 

    -0,16 

Summa tillgångar 33 120 
 

    32 385 

Vinstmarginal -42% 
 

    -14% 

Kassalikviditet 135% 
 

    296% 

Soliditet 80% 
 

    87% 

Antal anställda 11 
 

    8 

Nettomsättning per anställd 1 434 
 

    1 872 

       


