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True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 – kvartalsredogörelse för perioden 2012-01-01—

2012-03-31 (Q1:2012) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, 2012 (VD, Anders Bergström) 

Efter en fantastisk seglingshelg i Stockholmsskärgård finns motivationen för att berätta om hur första 

kvartalet gestaltat sig för True Heading under 2012. Jag kan då konstatera att aldrig tidigare under 

den långa tid som jag sysslat med AIS har det så tidigt på året varit så många båtar utrustade med 

AIS i skärgården. Lördag förmiddag den 19 maj kunde vi konstatera att 95% av alla aktiva AIS i 

Sandhamn levererats av True Heading. I en genomlysning av bolaget som gjorts under våren av en 

extern konsultfirma har analysen visat att kring 40% av världsmarknaden för fritidsbåtar innehas av 

True Heading. Vi ser också nu en ökad efterfrågan på AIS från EU´s fiskeflotta. Härvid har en ny 

distributör i Italien visat sig vara mycket framgångsrik i att ta marknadsandel i det land där enligt 

statistiken den största mängden fiskebåtar finns inom EU.  

 

 
 

Framgångarna med Seapilot det med Stockholmradio (Viamare) samägda bolaget som utvecklat en 

navigations applikation för iPad och iPhone fortsätter. På en månad är över 1200 appar sålda och 

totalt sedan introduktionen i slutet på juli 2011 är över 3300 appar sålda. Att Seapilot också skakat om 

den traditionella plotter marknaden märks också tydligt bl.a. genom många kommentarer på de 

mässor vi deltagit i under våren men kanske främst på det speciella omnämnande vi fick för Seapilot 

på webbdagarna i Stockholm under våren 2012. Seapilot ses som något nytt och fräscht som inte 

branschen varit bortskämd med under senare år. Det finns en stor potential för AIS fortfarande i 

världen men vår fokus nu är att försöka stöpa om våra produkter och bolaget till att kunna skapa 

tjänster kring AIS. Vi ser redan idag hur Seapilot genererar försäljning av AIS om än i lite skala och vi 

är övertygade om att det finns potential att utnyttja AIS för många olika saker i det vardagliga båtlivet. 

Vi kallar detta för Social Boating och jag är övertygad om att ni kommer att få se och höra mer om 

detta framöver. Vi kan nu också skönja en stabilisering i konjunkturen även om osäkerhet fortfarande 

råder över hur marknaden skall utvecklas. Ett antal konkreta och större besparingsåtgärder 

tillsammans med en gynnsam utveckling under slutet på Q1 och början på Q2 har gjort att bolagets 

finanser är i balans. En ny AIS, AIS CTRX GRAPHENE, kommer att lanseras med ett antal nya 

funktioner och förbättrad prestanda inom kort.  
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Slutligen måste självklart vår pågående emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare lyftas 

fram. Jag vill i detta sammanhang lyfta fram motivet för emissionen enligt vårt memorandum som finns 

att ladda ner från vår hemsida eller från Aktietorgets.  

 

”True Heading har uppnått en stark position på marknaden genom stor kunskap inom AIS-området 

och en expansiv utveckling av nya produkter tillsammans med en omfattande investering i 

marknadsföring och en strukturerad uppbyggnad av ett distributionsnät runt om i världen. 

Investeringen för att etablera sig på den professionella marknaden i Holland har varit högre än 

estimerat och det har tagit längre tid än beräknat att uppnå satta försäljningsvolymer. För att 

säkerställa en fortsatt stark position krävs att bolagets kassa stärks för att: 

1) Öka insatserna på den professionella sidan där vi har ett starkt erbjudande. 
2) Fortsatt stödja vår del av uppstarten i det holländska bolaget. 
3) Seapilot, vår nya navigations lösning för läsplattor och smartphones, och behovet av koppling 

mellan Seapilot och våra produkter kräver viss nyutveckling för en växling mot mera 
tjänstebaserade intäkter. Detta är ett koncept som vi kallar för Social Boating.  

4) Stötta en fortsatt ökade försäljnings- och marknadsföringsaktivitet. 
 

Styrelsen vill påpeka vikten av aktieägarnas stöd för att kunna fortsätta försvara vår position och för att 

vi ska kunna stå starka med gjorda investeringar när den allmänna konjunkturen vänder till en mer 

positiv.” 

Det finns en stark positivitet kring bolagets framtida utveckling och det varumärke som True Heading 

blivit inom vårt område trots vår storlek.  Jag vill gärna påpeka att vi kommer att synas under ett antal 

event under året resten av säsongen med början nu 30 maj på Watski2Star en segeltävling som blivit 

en av Sveriges populäraste. Nya ÅF Offshore Race (tidigare Gotland Runt) som i år startar inne från 

Stockholm den 30 juni och 1 juli kommer att bli ett av de största segel eventen under året inte bara i 

Sverige utan i Europa. Sommaren avlutas med Lysekil Womens Match som kommer att använda AIS 

för att positionera båtarna när världseliten bland kvinnliga seglare möts i Lysekil från 6-11 augusti. 

Kom och träffa oss under dessa event men framförallt var med och stöd oss i vår emission och vår 

spännande fortsatta utveckling. 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 

+ Vi vinner kontrakt i Indonesien värt ca 1.5 MSEK. 

+ Vi ställer ut på båtmässan i Göteborg och Stockholm. 

+ Seapilot omnämns på Webbdagarna som framtidens navigering.  

+ Nettoomsättning för perioden 2968 kSEK (6814 kSEK). (Se not 1)  

+ Resultat före skatt -28 kSEK (-500 kSEK). 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ Nyemission med företrädesrätt genomförs 9 maj till 6 juni 2012. 

+ Vi levererar AIS till världens snabbaste segelbåt. 

+ Stora framgångar för Seapilot under våren och lansering av version 2.80 i maj. 

 

Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    

Januari-mars Januari-mars Januari-mars 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 

 

2012 2011 2010 

Varuförsäljning 

  

2 546 5 972 2 078 

Konsult- och andra intäkter 

 

422 842 1 965 

Nettoomsättning
1
 

  

2 968 6 814 4 043 

    

 

  Handelsvaror 

  

-1 727 -4 808 -1 540 

Övriga externa 

kostnader 

  

-541 -877 -979 

Personalkostnader 

  

-620 -1 277 -711 

Konsultkostnader 

  

-11 -279 -1 075 

Avskrivningar 

  

-60 -61 -70 

Summa 

rörelsekostnader 

  

-2 959 -7 302 -4 375 

    

 

  Rörelseresultat 

  

-9 -489 -332 

Finansnetto 

   

-37 -11 -34 

    

 

  Resultat före skatt 

  

-28 -500 -366 

 

  

                                                           
1
 Skillnad i omsättning mot tidigare år ligger till stor del i debitering till det Holländska bolaget för uppbyggnad 

av varulager samt under 2010 i debitering mot API för konsulttjänster. 
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31 mars 31 mars 31 mars 

BALANSRÄKNING (kSEK) 

 

2012 2011 2010 

    

 

  Anläggningstillgångar 

  

1 356 1 220 1 919 

Varulager m m 

  

3 561 4 325 1 505 

Kortfristiga fordringar 

  

5 693 7 660 3 234 

Likvida medel 

  

68 375 466 

Summa tillgångar 

  

10 678 13 580 7 124 

    

 

  Eget kapital 

   

4 488 5 718 449 

Obeskattade reserver 

  

0 0 335 

Långfristiga lån 

  

0 1 000 2 115 

Kortfristiga lån 

  

3 150 200 0 

Övriga kortfristiga 

skulder 

  

3 040 6 662 4 225 

Summa eget kapital och skulder 

 

10 678 13 580 7 124 
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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 

2012-03-31     850 000 5 100 000 3 400 000 

              

Ägarförhållanden    Kapitalandel Röstandel   

              

Anders Bergström (med närst.)     20,17% 27,80%   

Erik Asplund     7,74% 10,31%   

Nils Willart       16,39% 25,41%   

Connecting Capital Sweden AB   27,83% 29,55%   

Övriga aktieägare (< 10%)     27,87% 6,93%   

 

Revisorsgranskning 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

 

Nästa rapportillfälle 

Kvartalsrapport för andra kvartalet 2012 lämnas den 28 augusti 2012. 

 

 

Danderyd 2012-05-23 

Styrelsen 

 


