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TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 – kvartalsrapport för perioden 2013-07-01—2013-

09-30 (Q3:2012) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013 (VD, Anders Bergström) 

Det är glädjande att kunnat meddela att TrueHeading sedan förra veckan har fått kontroll över 

Seapilot genom att en av huvudägarna i TrueHeading löst ut ViamareInvest. Målsättningen är att 

integrera Seapilot helt i TrueHeading under våren och säkerställa att nödvändigt kapital för fortsatt 

utveckling av Seapilottillförs genom en nyemission. Vi kan nu arbeta mot att skapa tjänster där 

hårdvara och mjukvara integreras och på så sätt bredda verksamheten och därmed komma bort från 

rollen som en ”burk” leverantör på en marknad där det råder allt stark konkurrens och hård press av 

marginaler. Den utveckling som nu blir möjlig, med en kombination av två framgångsrika 

koncept,(TrueHeading med nästan 40% av världsmarknaden på fritidsbåts AIS och Seapilot med en 

app som blev ”topgrossing” 2012 hos AppStore) banar väg för en positiv utveckling i TrueHeading. 

 

TrueHeading har också under året registrerat två patent relaterade till AIS systemet som vi hoppas 

skall skydda några av de idéer som vi har kring hur AIS tekniken kan utnyttjas.Detta skapar 

möjligheter till innovativa nischprodukter som alltid varit en styrka hos TrueHeading och som också 

utvecklats till produkter med god lönsamhet.  

 

Seapilots tillväxt i form av nya geografiska områden där vi nu täcker länder som:Norge, Sverige, 

Finland, Estland, Lettland, Polen (påväg), Tyskland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, 

Irland och Islandär ett starkt incitament för ökad volym och intäkter. Detta tillsammans med en 

utveckling av appen för Android samt en lösning där vi tar ut affären från Appstore och 

Windowsmarket för att själva kunna styra över de 30% som idag går till Apple och Microsoft. 

 

 

 

Avtal om sjökort finns redan på plats för Spanien, Portugal, Kroatien, Argentina och Sydafrika. För 

närvarande har dock dessa länder inte möjlighet att leverera data i det format vi behöver men 

diskussioner pågår för att lösa detta. Vi kommer ävenatt lansera sjökort för Frankrike och USA inom 
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kort. USA med över 65 % av världens båtbestånd är en viktig marknad med potential för stora 

volymer. I det avtal som nu finns med UKHO (United Kingdom Hydrographic Office) så får vi också 

tillgång till stora delar av Västindien och flera fd. kolonier i Afrika som tillsammans med det franska 

avtalet och data från NOAA i USA ger täckning i nästan hela Västindien. Både utveckling av Seapilot 

för Androidoch lösningen att själv styra över köpen för att spara in de 30 % som går till Apple och 

Microsoft påbörjas med mål att vara klart till våren 2014. Båda dessa investeringar ser vi snabbt 

komma att betala igen sig. 

 

Omsättningen har ökat mot 2012 trots en fortsatt pressad marinmarknad och kvartalet har i övrigt varit 

i linje med tidigare år där vi kan presentera en marginell förbättring av resultatet mot Q3 2012. 

 

Under perioden har vi lanserat två nya produkter i form av AIS CARBON Identifier, en portabel AIS 

klass B lösning och AIS CARBON AtoN, en avancerad och flexibel Aids-to-navigation 

transponder.Båda dessa produkter tarväl platser i de nischsegment där vi vill öka vår närvaro. 

 

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 

+ TrueHeading lanserar en ny produkt: AIS CARBON Identifier. 

+ TrueHeadingfår besök av dansk minister i projektet Sikker Kurs där Seapilot används. 

+ Seapilot lanserar nya täckningsområden (Storbritannien, Irland, Island, Holland och Belgien) 

+ Nettoomsättning för perioden 3089kSEK (3079kSEK)
1
 

+ Resultat före skatt – 53 kSEK (- 99kSEK)¹ 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ TrueHeading’s VD köper ut ViamareInvest ur Seapilot AB. 

+ TrueHeadingstartar leveranser av ny AIS AtoN produkt. 

                                                           
1
 Siffror inom parantes avser samma period 2012 
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Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    Juli-september Juli-september Januari-sept. Januari-sept. 

RESULTATRÄKNING (kSEK)  2013 2012 2013 2012 

Varuförsäljning   2 358 2 551 10 426 8 358 

Konsult- och andra intäkter  731 528 1 383 1 611 

Nettoomsättning   3 089 3 079 11 809 9 969 

        

Handelsvaror   -1 837 -1 997 -7 794 -5 905 

Övriga externa 

kostnader   -526 -429 -1 690 -1 543 

Personalkostnader   -668 -669 -2 397 -1 885 

Konsultkostnader   -13 -4 -84 -41 

Avskrivningar   -85 -60 -246 -179 

Summa 

rörelsekostnader   -3 129 -3 159 -12 211 -9 553 

        

Rörelseresultat   -40 -80 -402 415 

Finansnetto    -13 -19 -41 -71 

Resultat före skatt   -53 -99 -443 344 
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    30 september 30 september 

BALANSRÄKNING (kSEK)  2013 2012 

      

Anläggningstillgångar   1 298 1 351 

Varulager m m   2 974 2 731 

Kortfristiga fordringar   6 756 6 773 

Likvida medel   293 2 620 

Summa tillgångar   11 321 13 475 

      

Eget kapital    5 852 6536 

Obeskattade reserver   0 0 

Långfristiga lån   0 0 

Kortfristiga lån   1 000 1 538 

Övriga kortfristiga 

skulder   4 469 5 401 

Summa eget kapital och skulder  11 321 13475 

 

Installation av TrueHeadings nya AIS CARBON Indentifier  
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Aktiekapital och antal aktier 

Förändringar i aktiekapital och antal aktier     

        Aktiekapital Antal A-aktier Antal B-aktier 

2013-09-30 Avstämningsdag     1 098 000 5 100 000 5 878 231 

Ägarförhållanden    Kapitalandel Röstandel   

              

Anders Bergström (med närst.)     21,77% 27,76%   

Nils Willart       12,69% 24,30%   

Erik Asplund  9,42% 10,52%  

ConnectingCapital Sweden AB   27,83% 29,47%   

Övriga aktieägare (<10%)     28,29% 7,95%   

 

Revisorsgranskning 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

 

Nästa rapportillfälle 

Bokslutskommuniké för 2013 lämnas den 21 februari 2014. 

 

 

Danderyd 2013-11-22 

Styrelsen 

 


