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Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, 2010/2011 (VD, Anders Bergström) 
True Heading har under första kvartalet 2010/2011 prioriterat arbetet med att öka försäljning av våra nya 
produkter. Vidare har vi arbetat aktivt för att förbättra produktionskapaciteten av dessa då det initialt varit svårt 
att får fram tillräckliga volymer mot efterfrågan. Hösten präglas annars normalt av ett antal mässor och 
marknadsföring med planering av inköp inför kommande säsong. Det är glädjande för oss att då kunna knyta 
beställningar från kunder som FMV vilka inte är lika säsongsbetonade som den ordinarie fritidsbåtsägaren. 
Vidare har vi aktivt jobbat med att kunna avsluta det stora utvecklingsprojekt av AIS för bojar och fyrar sk. Aids 
to Navigation AIS som vi kommer att leverera till en amerikansk kund. Det är också glädjande att vi under 
hösten kunnat presentera ett antal nya produkter från vår partner Hemisphere GPS vilka kommer att bli mycket 
intressanta inom positionering där nu en stark teknikutveckling sker med nya navigationssystem och satelliter. 
Jag kan också slutligen konstatera att den marina marknaden fortfarande lider av sviterna av lågkonjunkturen 
men att en viss ljusning kan skönjas. 
 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2010/2011 
+ Erhållit order från FMV på ca 2,3 MSEK 
+ Utökning av personal har skett 
+ Ett större inköp av komponenter har skett för att säkra leveranser samt minska produktionskostnader 
+ Nettoomsättning för perioden 3242 kSEK 
+ Resultat före skatt -823 kSEK 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Den 19 november presenterade företaget bildandet av ett delägt holländsk dotterbolag. Bolaget har främst 
bildats för att kunna hantera en stor kommande reglerad marknaden på Europas inlandsvattenvägar men även 
för att kunna nå närmare slutkunderna och därmed ökade marginaler. I oktober kunde vi också meddela att 
segeltävlingen Watski2star Baltic inför krav på AIS ombord på alla båtar. Detta är en milstolpe i AIS 
utvecklingen för fritidsbåtar och kommer att ha stor inverkan på kommande försäljning. En genomgång har skett 
för att minska bolagets kostnader varvid vissa personal strukturella åtgärder har genomförts. 
 
Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    
Juli-sept Juli-sept Juli-sept 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 
 

2010 2010/2011 2009/2010 

Varuförsäljning 
  

2 121 
 

1747 

Konsult- och andra intäkter 
 

1 121 
 

39 

Nettoomsättning 
  

3 242 
 

1 786 

       Handelsvaror 
  

-1 447 
 

-930 
Övriga externa 
kostnader 

  
-717 

 
-603 

Personalkostnader 
  

-1 398 
 

-755 

Konsultkostnader 
  

-401 
 

-8 

Avskrivningar 
  

-89 
 

-67 
Summa 
rörelsekostnader 

  
-4 052 

 
-2 363 

       Rörelseresultat 
  

-810 
 

-577 

Finansnetto 
   

-13 
 

-34 

       Resultat före skatt 
  

-823 
 

-611 
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Sept Sept 

BALANSRÄKNING (kSEK) 
  

2010 2009 

       Anläggningstillgångar 
   

2 332 1 700 

Varulager m m 
   

4 633 1 749 

Kortfristiga fordringar 
   

4 146 2 045 

Likvida medel 
   

476 -417 

Summa tillgångar 
   

11 587 5 037 

       Eget kapital 
    

6 424 1 208 

Obeskattade reserver 
   

0 335 

Långfristiga lån 
   

0 1 962 

Kortfristiga lån 
   

0 0 
Övriga kortfristiga 
skulder 

   
5 763 1 532 

Summa eget kapital och skulder 
  

11 587 5 037 
 
Aktiekapital och antal aktier 
 

Förändringar i aktiekapital och antal aktier     

              

        Aktiekapital Antal A-aktier Antal B-aktier 

2010-09-30       850 000 5 100 000  3 400 000 

              

Ägarförhållanden    Kapitalandel Röstandel   

              

Anders Bergström     15% 20%   

Magnus Nyberg     12% 19%   

Nils Willart       12% 19%   

Automatic Power, Inc     12% 19%   

Connecting Capital Sweden AB   17% 13%   

Övriga aktieägare (< 10%)     31% 10%   
 
Revisorsgranskning 
Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 
 
Nästa rapportillfälle 
Bokslutskommunike för perioden juli-december 2010 lämnas den 18 februari 2010. 
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