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True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 – kvartalsredogörelse för perioden 2011-07-01—

2011-09-30 (Q3:2011) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2011 (VD, Anders Bergström) 

True Heading hade en bra utveckling under våren av försäljning och resultat. I samband med 

inledningen av sommaren konstaterade vi ett tapp av försäljning likt branschen i stort. Den negativa 

utvecklingen har fortsatt och vi kommer nu att minska våra kostnader. Ett antal åtgärder har redan 

vidtagits för att spara 100 kkr/månad. Hela båtbranschen har drabbats hårt till följd av rådande 

ekonomiska läge i Europa.  

AIS för fritidsbåtar har en låg penetration där Sverige är utan tvekan ett av världens AIS tätaste länder 

inom fritidsbåtssektorn. True Heading har över 90 % av den svenska marknaden. Omkring 10% av 

alla segelbåtar i Sverige har redan AIS jämfört med 1-2 % av motorbåtarna, vilket gör att den totala 

penetrationen bara är 2-3 % med andra ord en stor potential återstår. Vår målsättning är att med den 

kunskap vi har inom AIS och som faktiska användare av våra produkter kunna lansera produkter med 

funktionalitet som våra konkurrenter inte kan vara i närheten av att skapa utan känna till AIS i detalj på 

det sättet vi gör. 

Utvecklingstakten på den professionella marknaden bedömer vi som ännu starkare pga EU regler som 

ställer krav på AIS ombord på fiskebåtar över 15 m och fartyg på inlandsvattenvägar. 

Vårt nybildade holländska bolag (50% ägt av True Heading) som också känner av rådande konjunktur 

i Europa har trots detta redan under 2011 kunna redovisa en vinst.  

Bolaget Seapilot AB (delägt 50% True Heading AB och NMSS, Viamarekoncernen) fortsätter att vara 

en framgång efter lanseringen i juli. True Heading kan redan konstatera att ”appen” bidragit till mer 

försäljning av våra AIS-lösningar. Seapilot AB kommer aktivt att utvecklas under 2012 och man 

kommer att redan under Q1 och Q2 2012 lansera Seapilot i både Norge, Finland och Danmark.  

Vi fortsätter att satsa på att etablera oss inom fler områden både mot den professionella och 

konsumentmarknaden, med en ökad tonvikt mot den professionella. 

Vi har påbörjat ett utvecklingsprojekt för att ersätta vår bästsäljande produkt för att förbättra prestanda 

och minska produktionskostnaden. 

Trots rådande osäkerhet i Europa ser vi med tillförsikt på utvecklingen inom AIS teknologin.  

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 

+ True Heading når en uppgörelse med Automatic Power Inc 

+ Seapilot Navigations appen lanseras på Appstore 28/7 

+ 1000 sålda Seapilot appar sedan 28/7 

+ True Heading vinner kontrakt i Ghana 

+ Connecting Capital förstärker sitt ägande i True Heading 

+ Nettoomsättning för perioden 2622 kSEK (3242 kSEK) 

+ Resultat före skatt - 743 kSEK (- 823 kSEK) 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ True Heading ställer ut på METS, världens största fackmässa för marintillbehör. 

+ Seapilot nomineras till årets bästa nytto app på mobilgalan. 

+ True Heading säljer ytterligare AIS-system till tyska rymdbolaget DLR för placering i satelliter. 

 

Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    

Juli-september Juli-september Januari-sept. Januari-sept.
1
 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 

 

2011 2010 2011 2010 

Varuförsäljning 

  

2 042 2 121 11 556 7 385 

Konsult- och andra intäkter 

 

580 1 121 2 987 4 659 

Nettoomsättning 

  

2 622 3 242 14 543 12 044 

      

  

Handelsvaror 

  

-1 308 -1 447 -9 416 -5 625 

Övriga externa 

kostnader 

  

-600 -717 -2 067 -2 177 

Personalkostnader
2
 

  

-868 -1 398 -3 091 -3 007 

Konsultkostnader 

  

-490 -401 -782 -2 588 

Avskrivningar 

  

-62 -89 -177 -234 

Summa 

rörelsekostnader 

  

-3 328 -4 052 -15 533 -13 631 

      

  

Rörelseresultat 

  

-706 -810 - 990 -1587 

Finansnetto 

   

-37 -13 -78 8 

Bokslutsdisp 

     

 355 

Resultat före skatt 

  

-743 -823 -1 068 -1 244 

 

  

                                                           
1
 Avser 6 månader räkenskapsåret 2009/2010 och 3 månader av det förkortade räkenskapsåret 2010 (1/7-31/12) 

2 Inga pensionskostnader är upptagna för perioden då omförhandling av nuvarande avtal pågår 
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30 september 30 september 

BALANSRÄKNING (kSEK) 

 

2011 2010 

      Anläggningstillgångar  

 

1 304 2 332 

Varulager m m 

  

3 702 4 633 

Kortfristiga fordringar 

  

6 482 4 479 

Likvida medel 

  

461 476 

Summa tillgångar 

  

11 949 11 920 

      Eget kapital 

   

5 151 6 424 

Obeskattade reserver 

  

0 0 

Långfristiga lån 

  

0 0 

Kortfristiga lån 

  

2 240                        0 

Övriga kortfristiga 

skulder 

  

4 558 5 496 

Summa eget kapital och skulder 

 

11 949 11 920 
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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 

2011-09-30     850 000 5 100 000 3 400 000 

              

Ägarförhållanden    Kapitalandel Röstandel   

              

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

 Anders Bergström       20,05% 27,78%   

Nils Willart   16,39% 25,41%   

Övriga aktieägare     35,73% 17,26%   

 

Revisorsgranskning 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

 

Nästa rapportillfälle 

Bokslutskommuniké för 2011 lämnas den 24 februari 2012. 

 

 

Danderyd 2011-11-25 

Styrelsen 

 


