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True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 – kvartalsredogörelse för perioden 2011-04-01—

2011-06-30 (Q2:2011) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 2, 2011 (VD, Anders Bergström) 

Under våren har vi igen lyckats visa att vi kan tjäna pengar på våra produkter och verksamhet. 

Branschen är dock i ett läge där en förhoppning om återhämtning kraftigt minskat för främst 

försäljningen av nya och begagnade båtar. Det talas om 40-60% nedgång av nybåtsförsäljning inom 

branschen. Båttillbehörsbranchen har dock ännu varit skonade och en viss ökning av omsättning har 

kunnat ske hos de större aktörerna. För True Heading innebär detta att vår satsning på att växa 

utomlands och även bredda vårt sortiment att även innefatta yrkessjöfart har varit rätt beslut för 

fortsatt tillväxt. Vi har satsat hårt på att etablera oss inom fler områden både kategorimässigt och 

geografiskt. Under våren har vi ställt ut på en av de större mässorna för fiskeindustrin i Spanien som 

har EU´s största fiskeflotta där krav på AIS införs från 2012. Även i Norge gäller dessa regler där det 

också finns en stor flotta fiskefartyg. Därför har vi också under våren ställt ut på Norshipping i Oslo 

som är en av de största tillbehörsmässorna inom Shipping. 

Under våren har ett samarbete inletts med Stockholmradio inom VIAMARE gruppen för att utveckla 

och lansera en navigations applikation för iPad. Den kunde tyvärr lanseras först i slutet på säsongen 

men har under mindre än en månad sålt över 600 exemplar på Appstore. Syftet med denna utveckling 

är att bredda vårt sortiment och att skapa ytterligare förutsättningar för merförsäljning av våra AIS 

produkter.  

Det är också glädjande att de tidigare rapporterade problemen kring utvecklingen av en AtoN AIS för 

Automtic Power Inc i USA har kunnat lösas i en uppgörelse mellan parterna. Detta gör att vi nu kan 

koncentrera oss på vår kärnverksamhet och att tid frigörs till för bolaget mer angelägna ärenden.  

Under oktober ställer vi ut på en av de större marinelektronikmässorna i USA och hoppas att detta 

snabbt skall ge möjlighet till att kunna ta nya marknadsandelar genom expansion till för oss nya 

marknader. Konjunktursvängningarna är dock något som kraftigt påverkat branschen och utgången av 

detta är fortfarande något som vi alla får avvakta och se följderna av. 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011 

+ Vi presenterar en ny unik GPS kompass 

+ Furuno i Finland utses till vår finska distributör 

+ Ett utvecklingsprojekt för Automatic Power Inc avbryts och skapar därmed en konflikt mellan  

 bolagen 

+ Styrelsen väljer in Göran Liljegren och Jens Lennen i samband med årsstämma 

+ True Heading vinner kontrakt i Ghana 

+ True Heading och Stockholmradio lanserar navigationsappen Seapilot 

+ Anställning av ny ekonomichef och exportsäljare 

+ Nettoomsättning för perioden 11 956 kSEK (föregående år 8 487 kSEK) 

+ Resultat före skatt -325 kSEK (föregående år -756 kSEK) 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ True Heading når en uppgörelse med Automatic Power Inc. 

+ Seapilot Navigations appen lanseras på Appstore 28/7 

+ Mer än 600 sålda Seapilot på 1 månad 

+ Verksamheten i vårt till 50% ägda dotterbolag i Holland har kommit igång men resultatet från det 

bolaget har till dags datum ännu ej konsoliderats in i det svenska moderbolaget. 

Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    

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

RESULTATRÄKNING (kSEK) 

 

2011 2010 2011 2010 

Varuförsäljning 

  

4 633 3 160 10606 5 253 

Konsult- och andra intäkter 

 

509 1 268 1 350 3 234 

Nettoomsättning 

  

5 142 4 428 11 956 8 487 

      

  

Handelsvaror 

  

-3 182 -2 221 -7 991 -3 863 

Övriga externa 

kostnader 

  

-742 -369 -1 619 -1 460 

Personalkostnader 

  

-945 -898 -2 222 -1 609 

Konsultkostnader 

  

-13 -1 113 -292 -2 187 

Avskrivningar 

  

-55 -75 -115 -145 

Summa 

rörelsekostnader 

  

-4 937 -4 676 -12 239 -9 264 

      

  

Rörelseresultat 

  

+205 -248 - 283 -777 

Finansnetto 

   

-31 55 -42 21 

      

  

Resultat före skatt 

  

+174 -193 -325 -756 

 

  



 

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

 

 

    

30 juni 30 juni 

BALANSRÄKNING (kSEK) 

 

2011 2010 

      Anläggningstillgångar 

  

1 166 2 385 

Varulager m m 

  

3 674 4 436 

Kortfristiga fordringar 

  

7 091 5 555 

Likvida medel 

  

405 1 684 

Summa tillgångar 

  

12 336 14 060 

      Eget kapital 

   

5 894 7 247 

Obeskattade reserver 

  

0 0 

Långfristiga lån 

  

0 0 

Kortfristiga lån 

  

1 950                        0 

Övriga kortfristiga 

skulder 

  

4 492 6 813 

Summa eget kapital och skulder 

 

12 336 14 060 
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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 

2011-06-30     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 

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2011 lämnas den 25 november 2011. 

 

 

Danderyd 2011-08-30 

Styrelsen 

 


