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HALVÅRSRAPPORT 29 AUGUSTI 2017 

 

KONCERNEN I KORTHET  

 

• Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 5 712 kSEK (8 712 kSEK) 

• Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 6 723 kSEK (10 987 kSEK) 

• Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, -3 056 kSEK (2 836 kSEK) 

• Resultat före skatt för Koncernen första halvåret, -4 461 kSEK (1 372 kSEK) 

• True Heading köper radarmodul för integrering i Seapilot genom en riktad emission 

• True Heading föreslår delning av moderbolaget True Heading och Seapilot 

• True Heading återinsätter Anders Bergström som VD och väljer Anna Averud till ny ordförande 

 

Den i maj genomförda bolagstämman uppdrog åt styrelsen att fortsätta driva frågan om en delning av 
moderbolaget True Heading AB och det helägda dotterbolaget Seapilot AB. Syftet med delningen är att 
renodla affärerna för respektive bolag och ge möjliget till fokus på sin kärnverksamhet och samtidigt nyttja 
synergier där och när det innebär en styrka för oss eller värde för kund. Detta är tänkt att göras genom en 
utdelning av aktierna i Seapilot AB till befintliga ägare i True Heading AB och sedan en notering även av 
Seapilot AB på Aktietorget. Planen är att kunna genomföra detta under kvartal fyra, hösten 2017. I samband 
med detta planerar vi att förstärka verksamheten i Seapilot genom en nyemission bla för att lösa de skulder 
som finns till moderbolaget och därmed även stärka upp den verksamheten för en avservärd framtid.  
 
Möjligheten för True Heading och hårdvaruaffären att bli lönsamt, bedömer vi som gynnsamt. Läget stärks 
av de fortsatta framgångarna i projekt som Lockheed Martin och den ökade efterfrågan och nyttjande av 
AIS tekniken samt de pantent som finns i företagets ägo  
 
Bolaget har under första halvåret förstärkt organisationen samt genomfört en lyckosam press tour på USA’s 
västkust  Genomslaget för vårat budskap bekräftar att koncept med Seapilot är uppskattat och är den typ 
av lösning som marknaden efterfrågar även utifrån ett internationellt perspektiv 
 
Under juni genomfördes ett möte med Sjöfartsverket för att se om vi kan hitta en lösning på problematiken 
kring deras licenshantering som drabbar bolaget i dagsläget. Sjöfartsverket ser positivt på de förslag vi lagt 
fram kring dagens avtal och de processer som leder fram till dessa men tyvärr är vi en bit ifrån en direkt 
lösning. Vi fortsätter dialogen med ambition om att finna en lösning. Vi är inbjudna till EU-kommissionen för 
att redogöra för vår ståndpunkt kring licensproblematiken och huruvida Sverige genom Sjöfartsverket inte 
lever upp till kraven i PSI direktivet (2003/98/EC).  
 
Slutligen är vi stolta över att USA behåller platsen som Seapilots andra största marknad  vilket bekräftar att 
satsningen på att bygga en internationell användarbas med start i USA börjar ge resultat. Under juli nådde 
vi över 110 000 användare med Seapilot. Vi får ständigt nya bevis för digitaliseringen i 
navigationsbranschen är önskat av kundbasen och att allt fler vill lära mer om och utbilda sig för de digitala 
metoderna. Det gäller såväl i Sverige som internationellt.  
  

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN 

 

Seapilot 
Kvartal 2  inleddes med en lyckad resa för att besöka alla större mediahus och chefsredaktörer inom 
marinbranschen på USA’s östkust. Vi fick ett bra genomslag i media vilket givit ringar på vattnet för Seapilot. 
Även ett fördjupat samarbete med NMMA, som är båtbranschen organisationen i USA, ledde till att de nu 
refererar till  Seapilot som en bra app för navigering  http://www.discoverboating.com/Appsandtools.aspx .  
 
Antalet användare i USA fortsätter att öka och är nu Seapilots näst största marknad med 10 000 användare 
vilket är en ökning 50% sedan Q1 till. Det finns potential att trimma  köpprocessen ytterligare vilket ligger i 
plan. Vi lär ständigt från våra projekt och vår uppföljning samt tar till oss ny teknik för att optimerar processer 
och upplevelser för våra kunder.  
 

http://www.discoverboating.com/Appsandtools.aspx


 
Android och iOS versionerna av appen ger nu i princip samma upplevelse vilket var målet för perioden. Nu 
tar nästa steg i utvecklingen av nya funktionaliteter och användarupplevelser. Tidvatten är en viktigt 
funktionalitet för att göra appen helt komplett och relevant för en internationell marknad.  
  
I USA har vi ökat synligheten och tillgängligheten av våra erbjudanden på ett stort antal marinor, 
utbildningscenter och marinhandlare. Fokus är Florida på både öst- och västsidan då Florida står för nästan 
60% av USA’s båtbestånd. Planen säger  fortsatt  bearbetning av östkusten under kvartal 3 med 
säsongsavslutning genom deltagande i USA’s största segelbåts mässa i Annapolis den 5-9 oktober. 
 

 
Seapilots Johan Hedberg och vår pressagent Rus Graham hos Bonnier media i USA, Florida 

 
True Heading 
USA-markanden fortsätter att vara betydelsfull även för True Heading. Forsatta affärer med Lockheed 
Martin är positivt för bolaget och vi ser fortsatt potential i samarbetet med världens största försvarskoncern. 
Även på hemmafronten finns potential i försvarssektorn med Saab Technologies som återkommande kund 
bla med AIS till de två nya ubåtarna som beställts. Vi levererar fler AIS än någonsin till Svenska 
återförsäljare. Försäljningen och användade av AIS-teknik växer snabbt och gör Sverige till ett 
föregångsland. Det motiverar höstens lanseringar  av ny funktionalitet i våra AIS produkter för 
fritidsbåtsmarknaden. Vi kommer erbjuda funktionalitet som gör produkterna unika och därmed 
förhoppningsvis mer attraktiva och  mindre priskänsliga på en hårt konkurrensutsatt marknad.  
Det glädjer oss att våra patent  nu är fullt ut registrerade i EU, USA, Kina och Korea och vi ser att intresset 
ökar kring användandet av tekniken kring vårat patent för positionsbestämmning via bla AIS systemet. 
 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• True Heading får förnyad större order från Lockheed Martin. 

• True Heading  deltar i Sjöfartsverkets upphandling för nytt lotssystem. 

 

. 
  



 
 
AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER 
 
Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st) 
30 juni 2017 6 849 443 5 100 000 68 394 431 
 

Sedan den 30/6 har en riktad emission beslutad under Q2 genomförts och 1 796 413 B-aktier emitterats 

varvid det totala antalet aktier den 28/8 är 70 290 844 st. 

 

Resultat per aktie 6 månader 2017: Koncern = -0,065 SEK/aktie, Moderbolaget = - 0,045 SEK/aktie 

 

Danderyd 2017-08-29 

Styrelsen 

Kvartalsrapporten har ej granskats av bolagets revisor. 

 

Delårsrapport för tredjekvartalet 2017 lämnas den 21 november 2017. 

 

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/


 
RESULTATRÄKNING1 

 
 

                                                           
1 En orsäker fordran på FMV om vilken tvist råder och den därför ej är upptagen i balans och resultat 
utan reserverad för men fanns med Q2, 2016 vilket förklarar skillnaden mellan 2016 och 2017. 
 

Resultaträkning Koncern

KSEK

Nettoomsättning 3 651 6 885 6 723 10 987

Övriga rörelseintäkter - - - -

Summa nettoomsättning 3 651 6 885 6 723 10 987

Kostnader handelsvaror -2 098 -1 344 -3 898 -3 992

Övriga externa kostnader -1 684 -1 076 -3 544 -1 752

Personalkostnader -1 156 -730 -1 988 -1 812

Konsultkostnader - - - -

Summa rörelsekostnader -4 938 -3 150 -9 430 -7 556

Resultat före avskrivningar -1 287 3 735 -2 707 3 431

Avskrivningar -300 -432 -618 -913

Avskrivningar Goodwill -538 -538 -1 076 -1076

Summa avskrivningar -838 -970 -1 694 -1989

Röreseresultat -2 125 2 765 -4 401 1 442

Finansnetto -27 -26 -60 -70

Resultat efter finansiella poster -2 152 2 739 -4 461 1 372

Skatt - - - -

Resultat efter skatt -2 152 2 739 -4 461 1 372

Resultaträkning Moderbolag

KSEK

Nettoomsättning 2 859 5 721 5 712 8 712

Övriga rörelseintäkter - - - -

Summa nettoomsättning 2 859 5 721 5 712 8 712

Kostnader handelsvaror -1 689 -650 -3 494 -2 542

Övriga externa kostnader -1 428 -886 -3 138 -1 388

Personalkostnader -1 156 -730 -1 988 -1 812

Konsultkostnader - - - -

Summa rörelsekostnader -4 273 -2 266 -8 620 -5 742

Resultat före avskrivningar -1 414 3 455 -2 908 2 970

Avskrivningar -47 -37 -88 -70

Avskrivningar Goodwill - - - -

Summa avskrivningar -47 -37 -88 -70

Röreseresultat -1 461 3 418 -2 996 2 900

Finansnetto -27 -22 -60 -64

Resultat efter finansiella poster -1 488 3 396 -3 056 2 836

Skatt - - - -

Resultat efter skatt -1 488 3 396 -3 056 2 836
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BALANSRÄKNING 

 

Balansräkning Koncern, KSEK 30-jun-17 30-jun-16 31-dec-16  

      

Anläggningstillgångar 
 

4 396 
 

5 910 5 388  
Goodwill 715 3 942 1 791  
Varulager mm 993 2 281 1 670  
Kortfristiga fordringar 4 327 3 403 2 257  
Osäker fordran1  - 3 104 -  
Likvida medel                   3 236                      1 429    8 093  

       
Summa tillgångar 13 667 20 069 19 199  

       
Eget kapital 7 973 13 610 12 402  
Obeskattade reserver -  -  -  
Långfristiga lån 1 944 2 000 2 000  
Kortfristiga lån 250 300 300  
Övriga kortfristiga skulder 3 500 4 159 4 497  

       
Summa eget kapital och skulder 13 667 20 069 19 199  

     
 

     

         
Balansräkning Moderbolag, KSEK 30-jun-17 30-jun-16 31-dec-16  

      
Anläggningstillgångar 12 351 14 787 13 051  
Varulager mm 993 1 637 1 670  
Kortfristiga fordringar 3 217 2 636 1 882  
Osäker fordran1 - 3 104 -  
Likvida medel 2 624 1 133 7 126  

       
Summa tillgångar 19 185 23 297 23 729  

       
Eget kapital 14 370 18 455 17 489  
Obeskattade reserver - - -  
Långfristiga lån 1 944 2 000 2 000  
Kortfristiga lån 250 300 300  
Övriga kortfristiga skulder 2 621 2 542 3 940  

       
Summa eget kapital och skulder 19 185 23 297 23 729  

 
 



 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  
 

Eget kapital

Koncern Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång 6 849 - 10 685 -5 132

Nyemission

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma -5 132 5 132

Periodens resultat -4 461

Belopp vid periodens utgång 6 849 - 5 553 -4 461

Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång 6 849 - 14 414 -3 775

Nyemission

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma -3 775 3 775

Periodens resultat -3 056

Belopp vid periodens utgång 6 849 - 10 639 -3 056


