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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018 

 
BOLAGET I KORTHET 

 
• Nettoomsättning för bolaget Q1, 2 274 kSEK (2 853 kSEK) 
• Resultat före skatt för bolaget Q1, – 912 kSEK (-1 560 kSEK) 
• Dotterbolaget Seapilot utdelat till aktieägarna i True Heading AB den 9/1 2018 

 

Detta blir True Headings första delårsrapport utan koncernstruktur efter utdelningen av Seapilot i 
början på januari till aktieägarna. Bolagen verkar tillsvidare med ett samarbetsavtal för administration 
och olika tjänster och är fortfarande placerade i Danderyd ihop. För bolaget finns det ett antal 
kostnader vilka belastar resultatet för kvartal ett relaterade till delningen av bolaget. Dessa är främst 
av administrativ karaktär som kostnader för juridisk rådgivning och informationsgivning. Även en del 
kostnader hänförliga till Seapilot kommer att justeras först i kvartal två för bolagets del och därmed 
först då generera en intäkt därför. 
 
Omsättningen för kvartal ett är något lägre jämfört med 2017 men resultatet 656 kronor bättre trots 
ökade kostnader för Seapilotseparationen och där ännu inte intäktsförda intäkter på ca 200 kkr. 
Skiljenämndsförfarandet med FMV kommer dock att belasta resultatet i kvartal två med ca 350 000 kr 
samt kostnader för ombud på 150 000 kr. Det är olyckligt att vi skall behöva föra denna typ av tvist 
med en myndighet som inte tar ansvar för det omfattande uppdrag som man lade på True Heading 
redan 2010 och som endast kom att omfatta en bråkdel av det åtagande man lagt fram i sin 
ursprungliga order. 
 
I övrigt har kvartal ett varit i enlighet med vår förväntan även om en viss eftersläpning av leveranser 
skett över i april pga. vissa produktionsproblem av våra AIS produkter samt då ett generationsskifte 
just nu sker av våra GPS kompasser vilket lett till att vi fått ett glapp mellan tidigare generation och 
nästkommande på 2–3 månader utifrån bättre försäljningen än beräknat på dessa produkter. 
 
Vi ser i kvartal två en fortsatt god förfrågan på våra produkter som håller en på marknaden hög kvalitet 
och varumärkesställning i förhållande till sitt pris. Vi ser också att AIS marknaden för fritidsbåtar 
mognar mer och mer där det moment som uppstår då populationen uppnår en viss kritisk nivå är 
väsentlig för att driva marknaden framåt. Väl ute i skärgården eller påväg efter våra kuster ser man att 
möjligheterna fortfarande är enorma då fortfarande många inte insett den stora fördelen med AIS 
ombord. De som väl gjort så blir också mycket av våra bästa ambassadörer då fördelarna är uppenbara 
för den säkerhetsmedvetne. 
 
Slutligen vill jag meddela att bolaget påbörjat en rekrytering av en ersättare för mig som VD. Vi ser alla 
vikten i denna rekrytering och brinner du för båtlivet, sjösäkerhet och ser teknisk innovation som en 
del i den process kontakta mig gärna om du tror dig känna en lämplig kandidat. 
 
Anders Bergström 
VD 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• True Heading AB tar FMV till skiljenämnd 
• Orderstocken uppgick den 20/5 till 750 000 kronor. 

 
AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER 
 
Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st) 
31 mars 2018  7 029 084 5 100 000 65 190 844 
 

Resultat per aktie 3 månader 2018:  True Heading AB (publ) = -0,0129 SEK/aktie 
 
Danderyd 2018-05-21 

 
 
Styrelse och VD 
 
Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018. 

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor. 

Halvårsrapport för första halvåret 2018 lämnas den 30 augusti 2018. 

 

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd 

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10 

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054  

mailto:info@trueheading.se
http://www.trueheading.se/
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RESULTATRÄKNING 
 
 

 Resultaträkning            Januari - Mars    
 

 KSEK 2018 2017 2016     
 

           
 

 Varuförsäljning 2 207 2 853 2 991    
 

 Konsult- och andra intäkter 67 0 0     
 

 Nettoomsättning 2 274 2 853 2 991    
 

           
 

 Kostnader handelsvaror -1 440 -1 805 -1 892    
 

 Övriga externa kostnader -878 -1 084 -502    
 

 Personalkostnader -787 -832 -1 802    
 

 Konsultkostnader 0 -626 0     
 

 Rörelsekostnader -3 105 -4 347 -3 476    
 

              

 Resultat före avskrivningar -831 -1 494 -485    
 

            

 Avskrivningar -48 -41 -33    
 

 Avskrivningar Goodwill - - -     
 

 Summa avskrivningar -48 -41 -33    
 

             

 Rörelseresultat -879 -1 535 -518    
 

            

 Finansnetto -33 -33 -42    
 

             
 

 Resultat efter finansiella poster -912 -1 568 -560     

            

 Uppskjuten skattefordran - - -     

 Skatt - - -    
 

 Resultat efter skatt -912 -1 568 -560    
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BALANSRÄKNING 

 
 
      
Balansräkning, KSEK 31-mar-18 31-mar-17 31-mar-16   
         
Anläggningstillgångar 13 612 12 395 14 822   
Varulager mm 780 1 218 1 632   
Kortfristiga fordringar 4 669 2 824 6 458   
Likvida medel -961 4 622 696   
         
Summa tillgångar 18 965 21 509 23 608   
         
Eget kapital 11 513 15 858 15 059   
Obeskattade reserver 0 0 0   
Långfristiga lån 1 500 2 000 2 000   
Kortfristiga lån 250 250 300   
Övriga kortfristiga skulder 5 702 2 951 6 249   
         
Summa eget kapital och 
skulder 18 965 21 509 23 608   
      
      

 
 
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 

 

                                                           
1 Checkräkningskredit om 300 000 kr utnyttjas till del. 

Eget kapital

Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserverPeriodens resultat

Belopp vid periodens ingång 6 849 - 10 577 -5 001

Nyemission - - - -

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma - - -5 001 5 001

Periodens resultat -912

Belopp vid periodens utgång 6 849 - 5 576 -912


