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DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2018 

BOLAGET I KORTHET 

 

TREDJE KVARTALET 2018-07-01 – 2018-09-30 (Tre månader) 

• Summa nettoomsättning för bolaget Q3: 1 018 kSEK (1 333) kSEK) 
• Resultat före skatt för bolaget Q3: - 1 093 kSEK (-1 252 kSEK) 

 

PERIODEN 2018-01-01 – 2018-09-30 (Nio månader) 

• Summa nettoomsättning för bolaget: 5 217 kSEK (7 045 kSEK) 
• Resultat före skatt för bolaget: -3 515 kSEK (-4 308 kSEK)  

 
• True Headings tidigare dotterbolag Seapilot sålt till FLIR. 
• True Heading får order från Lockheed Martin värd 200 KSEK. 
• True Heading får patent godkänt i Kina. 

 

VD HAR ORDET 

 

Det är glädjande att som nytillträdd VD få börja med att rapporter en positiv utveckling för 
Bolaget. True Heading fortsätter att utvecklas resultatmässigt i rätt riktning trots en något 
minskad omsättning. Resultatet beror på bättre marginaler och ett antal besparingar, trots 
vissa kostnader för avvecklingen av Seapilot i samband med försäljning till FLIR. Tredje 
kvartalet presenterar ett bättre resultat än mot året innan både i kvartalet och på helåret. 
Likviditeten är kraftigt förbättrad genom FLIR Systems AB köp av tidigare dotterbolaget 
Seapilot AB. Denna affär har gett bolaget 14,3 MSEK efter affärens stängning och kvartalets 
utgång den 10/10.  
 
Affären påverkar därmed sista kvartalet mycket positivt och ger för oktober en 
rörelseresultatförbättring med 6,3 MSEK ihop med en vändning till vinst på 2,8 MSEK per den 
sista oktober. Detta pga avskrivningar för USA satsningen som återförts från Seapilot 
försäljningen då de varit avskrivna i True Heading men inte i Seapilot. Då skulden också var 
upptagen i USD så har en valutavinst gjorts på 914 KSEK pga den mot kronan stärkta dollarn. 
Min och styrelsens målsättningen är att under 2019 vända till minst ett nollresultat med de 
goda förutsättningar som därför erbjuds. Detta skall ske med ett antal nya satsningar och 
samarbeten som inletts under hösten. Vidare förstärks fokus på försäljning och 
marknadsföring bla genom en nu genomförd rekrytering av en försäljningschef. Detta kommer 
i närtid förhoppningsvis kompletteras med ytterligare säljresurser.  
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Efter min första vecka som VD kan jag konstatera att det finns mycket att göra ihop med en 
stor framtida potential. Bolaget har ett starkt varumärke och för sin storlek en imponerande 
bas av kunskap och nätverk ihop med en lojal kundstock som ser hög kvalitet och god 
serviceförmåga för de produkter och tjänster som levereras. Efter att direkt ha sats in i 
hetluften på METS i Amsterdam förra veckan, vilken är den viktigaste mässan och plattformen 
för marintillbehör till fritidsbåtar, kan jag konstatera att vi lyckats öppna dörren för flera 
spännande kommande samarbeten. Seapilotaffären kan också konstateras ha givit ringar på 
vattnet och positiv koppling även mot True Heading. 
 
 
 
Göran Carlsson 
VD (From 15/11 2018) 
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UTVECKLING I BOLAGET 

 

Bolaget påbörjar nu ett återtagande med ökade försäljningsaktiviteter ihop med en utökning 
av produktportföljen.  Ett större utvecklingsprojekt har startats och där har avsatts ca 5 MSEK 
för att ta fram nästa generations AIS lösningar för en ökande marknad. 
 
En nyligen utgiven och spännande marknadsrapport som nås via länken nedan ger för våra 
huvudprodukter AIS (Automatic Identification System) intressant läsning. Den innehåller 
historiska data för år 2014 och 2015, basåret för beräkningen är 2016 och prognosperioden är 
2018-2025. Den globala marknaden förväntas uppgå till 305 miljoner USD år 2025 och växa 
med en årlig tillväxttakt på 5,8 % under prognosperioden 2018 – 2025. Det mest spännande 
för oss är att True Heading omnämns som en av de större aktörerna ihop med globala 
multinationella bolag. 
 
https://www.openpr.com/news/1319296/Automatic-Identification-System-Market-In-2025-
Comprehensive-Study-on-Garmin-International-L3-Technologies-Saab-W-rtsil-exactEarth-Ltd-
Transas-Japan-Radio-Company-ComNav-Marine-Ltd-Kongsberg-Maritime-ORBCOMM-Furuno-
USA-Inc-Lab-gruppen.html 
 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• True Heading får hittills största enskilda order från Lockheed Martin värd 1 MSEK. 
• True Heading får större beställning från Furuno i Frankrike värd 300 KSEK. 
• True Heading utser Göran Carlsson till ny VD. 
• Affären mellan Seapilot och FLIR avslutas vilket kapitaliserar True Heading med 14,3 

MSEK. 
• True Heading får patent godkända i EU. 
• True Heading gör en rörelseresultatförbättring med 6,3 MSEK och vänder till vinst 2,8 

MSEK i oktober tack vare försäljningen av Seapilot. 
 
  

https://www.openpr.com/news/1319296/Automatic-Identification-System-Market-In-2025-Comprehensive-Study-on-Garmin-International-L3-Technologies-Saab-W-rtsil-exactEarth-Ltd-Transas-Japan-Radio-Company-ComNav-Marine-Ltd-Kongsberg-Maritime-ORBCOMM-Furuno-USA-Inc-Lab-gruppen.html
https://www.openpr.com/news/1319296/Automatic-Identification-System-Market-In-2025-Comprehensive-Study-on-Garmin-International-L3-Technologies-Saab-W-rtsil-exactEarth-Ltd-Transas-Japan-Radio-Company-ComNav-Marine-Ltd-Kongsberg-Maritime-ORBCOMM-Furuno-USA-Inc-Lab-gruppen.html
https://www.openpr.com/news/1319296/Automatic-Identification-System-Market-In-2025-Comprehensive-Study-on-Garmin-International-L3-Technologies-Saab-W-rtsil-exactEarth-Ltd-Transas-Japan-Radio-Company-ComNav-Marine-Ltd-Kongsberg-Maritime-ORBCOMM-Furuno-USA-Inc-Lab-gruppen.html
https://www.openpr.com/news/1319296/Automatic-Identification-System-Market-In-2025-Comprehensive-Study-on-Garmin-International-L3-Technologies-Saab-W-rtsil-exactEarth-Ltd-Transas-Japan-Radio-Company-ComNav-Marine-Ltd-Kongsberg-Maritime-ORBCOMM-Furuno-USA-Inc-Lab-gruppen.html
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AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER 
 

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st) 
28 sept 2018 7 029 084 5 100 000 65 190 844 
 
Resultat per aktie 9 månader 2018: Moderbolaget = - 0,050 SEK/aktie 

Täby, 2018-11-23 

Styrelsen 

 

Delårsrapporten är upprättad i  enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen samt  god 
redovisningssed i Sverige. De redovisningsprinciper som använts redogörs för i 
årsredovisningen. Delårsrapporten har granskats av bolagets revisor. 

 
Bokslutskommuniké för 2019 lämnas den 23 februari 2019. 
 

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 23 november 2018. 

 

TRUE HEADING AB (publ), Enhagsvägen 18, SE-187 40 Täby 

Telefon: 08-622 26 60 E-mail: info@trueheading.se 

 www.trueheading.se 

org.nr. 556658-5054 

 

  

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

Resultaträkning Bolaget 2018-07-01 2017-07-01   2018-01-01 2017-01-01 

KSEK 2018-09-30 2017-09-30   2018-09-30 2017-09-30 

        
Nettoomsättning 950 1 333  5 014 7 045 

Övriga rörelseintäkter 68 -    203 -  

Summa nettoomsättning 1 018 1 333  5 217 7 045 

        
Kostnader handelsvaror -757 -644  -3 520 -4 138 

Övriga externa kostnader -651 -758  -2 658 -2 780 

Personalkostnader -626 -726  -2 006 -2 714 

Konsultkostnader - -372   -315 -1 488 

Summa rörelsekostnader -2 034 -2 500  -8 499 -11 120 
            

Resultat före avskrivningar -1 016 -1 167  -3 282 -4 075 

        
Avskrivningar -49 -50  -147 -138 

Avskrivningar Goodwill - -   - - 

Summa avskrivningar -49 -50   -147 -138 

            

Rörelseresultat -1 065 -1 217  -3 429 -4 213 

        
Finansnetto -28 -35  -86 -95 
            

Resultat efter finansiella poster -1 093 -1 252  -3 515 -4 308 

Skatt - -  - - 

Resultat efter skatt -1 093 -1 252   -3 515 -4 308 
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BALANSRÄKNING 

 

Balansräkning bolaget, KSEK 30-sep-18 30-sep-17 31-dec-17 

     

Anläggningstillgångar 10 529 13 286 14 436 

Varulager mm 666 821 857 

Kortfristiga fordringar 1 273 1 328 1 329 

Likvida medel - 1 873 201 

     

Summa tillgångar 12 468 17 308 16 823 

     

Eget kapital 6 057 13 118 12 425 

Obeskattade reserver                             - - - 

Checkkredit                        210 - - 

Långfristiga lån 1 389 1 778 1 667 

Kortfristiga lån 750 250 250 

Övriga kortfristiga skulder 4 062 2 162 2 481 

     

Summa eget kapital och skulder 12 468 17 308 16 823 
 
 
 
 
 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 
 
 

 

Eget kapital

Bolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

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

Nyemission 180 - -180 -

Utdelning Seapilot AB -2 853

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma - - -5 001 5 001

Periodens resultat -3 515

Belopp vid periodens utgång 7 029 - 2 543 -3 515


