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

2011-03-31 (Q1:2011) 

Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, 2011 (VD, Anders Bergström) 

True Heading har under första kvartalet 2011 fokuserat på att öka bolagets försäljning och minska 

våra kostnader för att vända resultatet till ett positivt. Vintern bet dock sitt fasta grepp om vårt land och 

intresset för att åka båt framstod nog som mycket avlägset för de flesta i januari. Vi har också kunnat 

notera en försening i hur marknaden kommit igång under kvartalet. Det är därför glädjande att gjorda 

insatser fått resultat och att vi lyckats bromsa tidigare förluster kraftigt under februari och gör ett 

positivt resultat under mars och som det ser ut även under april som dock ej ingår i detta kvartals 

redovisning. Rörelsemarginalen har sjunkit under perioden. 

Vi har också lagt ner stor kraft på att bredda vårt sortiment för att bli mindre beroende av bara 

fritidsbåtsegmentet. I detta ingår lansering av en ny AIS produkt avsedd för yrkessjöfarten och som 

under 2012-2014 kommer att ha en reglerad marknad på över 25000 fiskefartyg bara i Europa. Även 

vår nya GPS kompass är en produkt med stor potential och som direkt efter lansering haft en stark 

efterfrågan. 

Vidare har vi satsat på att utöka vårt distributionsnät och knutit bra nya distributörer till oss i Frankrike, 

Storbritannien och Finland. Vi har också fortsatt vår strävan efter att etablera oss på den amerikanska 

marknaden med flera intressanta kontakter från Miami Boatshow i februari som ny bearbetas och som 

vi säkert får anledning att återkomma till framöver. 

Vi har för närvarande en tvist med kunden Automatic Power Inc och tillika delägaren som vi har och 

kommer att fortsätta meddela om via pressmeddelande. Vi är övertygade om att vi har agerat på rätt 

sätt utifrån de förutsättningar vi haft.  

Vi ser framtiden an med stor tillförsikt och noterar ett kontinuerligt ökat intresse för AIS med bl.a. 

införande av krav på AIS under segeltävlingar som ÅF Offshore race och Watski2star. Vi ser också att 

den kommande regleringen av den europeiska fiskeflottan över 15 m kommer att vara en stor 

marknadsmöjlighet för våra nya AIS produkter, men även GPS kompasserna. 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011 

+ Vi presenterar nya värmekameror från FLIR 

+ Vi utser Furuno i Frankrike till vår franska distributör 

+ Vår holländska hemsida lanseras 

+ Order på 210000 SEK till Holländska sjöfartsverket 

+ Order till Svenska sjöfartsverket på 300000 SEK 

+ Vi lanserar ny AIS för yrkessjöfarten 

+ Vi utser ny distributör i Storbritannien 

+ Magnus Nyberg en av tre grundare av True Heading lämnar bolaget 

+ Nettoomsättning för perioden 6814 kSEK (4043 kSEK) 

+ Resultat före skatt -500 kSEK (-366 kSEK) 

  



 

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

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

+ Vi lanserar ny GPS kompass 

+ Vi utser ny distributör i Finland 

+ Vi vinner kontrakt i Ghana på 300000 SEK 

True Heading har också anställt en ny ekonomiansvarig samt en exportsäljare. Verksamheten i vårt till 

50% ägda dotterbolag i Holland har kommit igång men resultat från det bolaget har till dags datum 

ännu ej konsoliderats in i det svenska moderbolaget. 

Ekonomiska kvartalsuppgifter 

    

Januari-mars Januari-mars 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 

 

2011 2010 

Varuförsäljning 

  

5 972 2 078 

Konsult- och andra intäkter 

 

842 1 965 

Nettoomsättning 

  

6 814 4 043 

      Handelsvaror 

  

-4 808 -1 540 

Övriga externa 

kostnader 

  

-877 -979 

Personalkostnader 

  

-1 277 -711 

Konsultkostnader 

  

-279 -1 075 

Avskrivningar 

  

-61 -70 

Summa 

rörelsekostnader 

  

-7302 -4 375 

      Rörelseresultat 

  

-489 -332 

Finansnetto 

   

-11 -34 

      Resultat före skatt 

  

-500 -366 
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31 mars 31 mars 

BALANSRÄKNING (kSEK) 

 

2011 2010 

      Anläggningstillgångar 

  

1 220 1 919 

Varulager m m 

  

4 325 1 505 

Kortfristiga fordringar 

  

7 660 3 234 

Likvida medel 

  

375 466 

Summa tillgångar 

  

13 580 7 124 

      Eget kapital 

   

5718 449 

Obeskattade reserver 

  

0 335 

Långfristiga lån 

  

1 000 2 115 

Kortfristiga lån 

  

200 

 Övriga kortfristiga 

skulder 

  

6 662 4 225 

Summa eget kapital och skulder 

 

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 

2011-03-31     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 andra kvartalet 2011 lämnas den 30 augusti 2011. 

 

 

Danderyd 2011-05-25 

Styrelsen 

 


