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Forvaltningsberattelse
Styrelsen for True Heading AB (publ), 556658-5054 far harmed avge arsredovisning for 2011, 12
manader, valuta SEK.

Allmant om verksamheten
Bolagets verksamhet startade 2004 och bestar av konsultverksamhet och forsaijning inom omraderna
telematik och transponderteknologi for transportbranchen med huvudinriktning pa marinbranchen samt
damned fdrenlig verksamhet. Rakenskapsaret andrades till kalenderar infor 2011. Jamforelsesiffrorna i
forevarande arsredovisning avser darfor endast perioden juli-december 2010.

VD kommentarer om verksamhetsaret 2011
For att sta'rka foretaget for framtiden har okade resurser lagts pa forsaljning och
marknadsforing. Forsaljningen skall breddas internationellt och produktsortimentet vidgas mot
nya segment, framforallt mot den professionella marina marknaden.
Lagkonjunkturen fortsatter halla ett grepp om marinbranschen. Svangningarna har varit
betydande i efterfragan pa vara produktersom resulterat i pressade marginaler framst pa
fritidsbatsidan.
Vi sag ett genombrott for AIS tekniken under 2011 genom inforandet av krav pa AIS i flera
segeltavlingar och en betydande okad medvetenhet om teknikens fortjanster. Vi star va'l
forberedda for att ta en stbrre marknadsandel inom omradet med Klass B AIS produkter. Den
intressanta USA marknaden borjar nu vakna till liv avseende AIS och vi avser att intensifiera
vara aktiviteter dar under 2012. Marine Electronics (NMEA) som ar marinelektronikbranchens
tidning i USA sager tex i sitt senaste nummer "Some of the potential use of AIS are just
becoming apparent"
Nordeuropa a'r dock fortsatt var viktigaste och mest mogna marknad for AIS till fritidsbatar.
Sverige har har en unik stallning som ett av de battataste landerna med over 280000
sakforsakrade batar vilka alia ar potentiella AIS kunder. Av denna mangd a'r idag penetrationen
ca 2 % for motorbatar och kring 10 % for segelbatar, en stor marknad finns fortfarande i vart
naromrade.
I Holland har etableringen av ett intressebolag blivit en framgang bl.a. tack vare de krav som
finns pa att forse alia fartyg pa dess inlandsvattenvagar med AlS-utrustning. Det ar gladjande
att vi kunnat etablera oss snabbt och redan kunnat visa lonsamhet i True Heading NL 2011.
Dock bar vi kostnaderna for finansiering av lager och bolagets uppbyggnad.
Utnamnandet av ett antal nya distributorer under 2011 har borjat ge utdelning och framst kan
namnas distributionen via Furuno i Frankrike som blivit langt battre an forvantat. Vi ser ocksa
fram emot den kommande implementeringen av AIS pa kring 20000 fiskebatar over 15m, inom
hela EU mellan 2012-2014.
En stor del av arets tankta intakter pa konsultsidan har istallet blivit en extra ordinar
rorelsekostnad som tidigare meddelats pa kring 750000 kr. Delta hanfor sig till den konflikt som
uppstod under varen 2011 med var tidigare kund Automatic Power Inc (API).

True Heading och Stockholmradios lansering av det gemensamma bolaget Seapilot AB och en
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helt ny navigerings app for iPad blev succe. Trots att vi forst lyckades lansera Seapilot i slutet
av sasongen nadde vi over malet med 1000 salda appar. Seapilot appen blev ocksa en av de
navigationsappar som tjanade mest pengar pa Appstore under andra halvaret 2011. Seapilot
ser vi ocksa generera merforsaljning av vara AIS produkter och bolaget ar en viktig del i var
malsattning att skapa tjanster kring AIS. Seapilot kommer under 2012 att lanseras for iPhone
och i ett flertal andra lander utanfor Sverige. I november 2011 blev Seapilot nominerad till arets
nyttoapp pa mobilgalan vilket vi ar mycket stolta over. Vi forsatter med att aktivt marknadsfora
appen med ett helt nytt koncept som vi kallar Social Boating vilket ar framtidens navigering och
ett salt att traffas till sjoss.
Fortsatt fokus ligger pa att va'nda till ett positivt resultat. Med de extra ordinarie kostnaderna
fran uppgorelsen med API bortraknade har vi halverat var forlust fran 2010. Detta har skett
genom besparingsatgarder och en aktiv bearbetning av nya marknader. Vi fortsatter driva
utvecklingen av nya innovativa produkter dar vi kan se en okad konsolidering av marknaden.

Anders Bergstrom
VD, True Heading AB (publ)
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Ekonomisk oversikt
Nettoomsattning i tkr
Resultat fere disp %
Balansomslutning tkr
Soliditet, %
Antal anstallda

2011-12-31

2010-12-31

2010-06-30

2009-06-30

2008-06-30

17 011,0
10 948,0
41,0

7 647,0
12 198,0

12 868,0
14 059,0

11 501,0
1,0
6 859,0

12 659,0
6 179,0

51,0
8

54,0
6

30,0
5

12,0
4

7

Verksamhet inom forskning och utveckling
Produktutveckling ar avgorande for foretagets verksamhet och kommer att bedrivas i samma takt som
tidigare ar. Utvecklingsarbetet sker dels inom foretaget samt tillsammans med andra foretag.

Dispositioner betraffande vinst eller forlust
Belopp i kkr
Styrelsen ffireslar att till forfogande staende medel:
Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt
Disponeras enligt foljande
Balanseras i ny rakning
Summa

Vad betraffar foretagets resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och
balansrakningar med tillhorande bokslutskommentarer^^x

5 369
-1 703
3 666

3 666
3 666
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Resultatrakning
Belopp i kkr

Not

NettoomsSttning
Aktiverat arbete for egen rakning
Ovriga rorelseintakter
Rorelsens kostnader
Ravaror och fornodenheter
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriellaanlaggningstillgangar
Ovriga rorelsekostnader
Rorelse resultat

2011-01-012011-12-31

2010-07-012010-12-31

16065

6574
1 073

921
25

1,3
2

-

17011

7647

-10197
-4 066
-4046

-3567
-2332
-2511

-239

-174

-56

-47

-1 593

-984

2

-22
-6

Resultat fran finansiella poster
Ranteinta'kter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-112
-1 703

-1 012

Resultat fore skatt

-1 703

-1 012

-

-16

Skatt pga andrad taxering
Arets resultat

-1 703

-1 028
f^
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Balansrakning
Belopp i kkr

Not

2011-12-31

2010-12-31

816
816

716
716

175
175

1 546
1 546

307
307

82
82

1 298

2344

4246

293

4341
455

4539

4796

4047

4850

3144
23
162
485
3814

261

1 245

9650

9855

10948

12 199.

TILLGANGAR
Aniaggningstillgangar
Immateriella aniaggningstillgangar
Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella aniaggningstillgangar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella aniaggningstillgangar
Andelar i intresseforetag

Summa aniaggningstillgangar
Omsattningstillgangar
Varulager mm
Fardiga varor och handelsvaror
Forskott till leverantd'rer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Kassa och bank
Summa Omsattningstillgangar
SUMMA TILLGANGAR

32
92
679
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Balansrakning
Belopp i kkr

Not

2011-12-31

2010-12-31

850

850
850

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

Bundet eget kapital
Aktiekapital (5100000 A-aktier, 3400000 B-aktier)

850

Fritt eget kapital
Overkursfond
Vinst eller forlust foregaende ar
Arets resultat

7762
-2393
3666

7762
-1 365
-1 028
5369

4516

6219

-

1 000
1 000

-1 703

Summa eget kapital

Langfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkra'kningskredit
FOrskott fran kunder
Leverantorsskulder
Ovriga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Upplupna kostnader och forutbetalda inta'kter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

7

40
374

-

2882

1 295
2 160

1 519
650
967

614
911

6432

4980

10948

12 199

2011-12-31

2010-12-31

2900
2900

1 400
1 400

Stallda sakerheter och ansvarsforbindelser
Stallda sakerheter
Panter och sakerheter for egna skulder
Foretagsinteckningar
Summa

Ansvarsforbindelser
Inga ansvarsforbindelser.
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Kassaflodesanalys
2011-01-012011-12-31

2010-07-012010-12-31

-1 593
129
-1 464

-854
-133
-987

-1 464

-987

Kassaflode fran forandringar i rorelsekapital
Okning(-)/Minskning (+) av varulager
Okning(-)/Minskning (+) av kundfordringar
Okning(-)/Minskning (+) av fordringar
Okning(-)/Minskning (+) av leverantorsskulder
Okning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder

258
-903
-134
722
-710

-361
259
1483
-867
-966

Kassaflode fran rorelsekapital

-767

-452

-2 231

-1439

Belopp i kkr
Den lopande verksamheten
Rorelseresultat
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet, m m

Kassaf lode f ran den lopande verksamheten fore
forandringar av rorelsekapital

Kassaflode fran den lopande verksamheten
Investeringsverksamheten
Forvarv av immateriella anlaggningstillgangar
Avyttring av materiella anlaggningstillgangar
Forvarv av finansiella tillgangar

-273
1 305
-225

Kassaflode fran investeringsverksamheten

807

Finansieringsverksamheten
Lan fran aktieagare
Upptagna langfristiga Ian
Kassaflode fran finansieringsverksamheten
Arets kassaflode
Likvida medel vid arets borjan
Likvida medel vid arets slut

1 440
-1 000

1 000

440

1 000

-984
1 245

-439
1 684

261

1 245
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kkr om inget annat anges

Allmanna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmanna rad.
Principerna ar ofo'randrade jamfort med foregaende ar.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta.
Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden dar inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Intakterna har upptagits till verkligt varde av vad som erhallits eller kommer att erhallas och att de
redovisas i den omfattning det ar sannolikt att de ekonomiska fordelar kommer att tillgodogoras
bolaget och att intakterna kan beraknas pa ett tillfdrlitligt satt.
Fordingar och skulder i utlandsk valuta varderas till balansdagens kurs.
Varulager varderas enligt lagsta vardes principen och forst in-och forst ut metoden (FIFU). Detta
innebar att varulager tas upp till det lagsta av anskaffningsvardet enlgit FIFU-metoden och verkligt
varde.
Avskrivningar har gjorts med 20 % pa inventarier och immateriella anlaggningstillgangar.,
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Noter
Not 1 Arvode och kostnadsersattning till revisorer

Revisionsarvode
Summa

2011-01-012011-12-31

2010-07-012010-12-31

65

50

65

50

2011-01-012011-12-31

6
1

2010-07-012010-12-31
6
2

2011-01-012011-12-31
998
1 826
2824
205
106
864

2010-07-012010-12-31
695
786
1481
213
46
489

Not 2 Anstallda och personalkostnader
Medelantalet anstallda
Man
Kvinnor
Totalt

Loner, andra ersattningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
Ovriga anstallda
Summa
Pensionskostnader till styrelse och VD
Pensionskostnader, ovriga anstallda
Sociala kostnader

Not 3 Extraordinara kostnader
2011-01-012011-12-31
Extraordinara kostnader i samband med API uppgorelse
Summa

750
750

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvarden:
-Vid arets borjan
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid arets borjan
-Avyttringar och utrangeringar
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvarden
Redovisat varde vid arets slut

2011-12-31

2010-12-31

2770
-2355
415

2808
-38
2770

-1 224
1 049
-65

-1 106
14

-240

-1 224

175

-132

1 546

c-
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Not 5 Andelar i intresseforetag
Ackumulerade anskaffningsvarden:
-Vid arets borjan
-InkOp
Redovisat varde vid arets slut

2011-12-31

2010-12-31

82
225

82

307

82

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseforetag
Intressefdretag/
org nr, sate
NL822718960B01, Nederland
Bolaget grundades 2010-12-23.
Seapilot AB
SE5568353790, Sverige

Antal
andelar i %

Redovisat
varde

50%

82

50%

225

Not 6 Eget kapital
Aktiekapital
Vid arets borjan
Arets resultat
Vid arets slut

Reservfond

850

Fritt eget
kapital
5369
-1 703

3666

850

Not 7 Lan fran aktieagare
Lan fran aktieagare
Summa

2077-72-37
1440
1440

2070-72-37

2077-72-37
300
40

2010-12-31
300

500

500

Not 8 Checkrakningskredit
Beviljad kreditlimit
Utnyttjad del

•
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Underskrifter
Stockholm 23 april 2012

Erik Asplund
Styrelseordforande

;

ensfLennen
Styrelseledamot

Nils Willart
Styrelseledamot

Min revisionsberattelse har lamnats den

toriserad revisor

Anders BergstrOm
Verk&iallande direktor

Garan Liljegren
Styrelseledamot

R3
REVISIONSBERATTELSE
Till arsstamman i True Heading AB (publ)
Org.nr. 556658-5054
Rapport om arsredovisningen
Jag har reviderat arsredovisningen for True Heading AB (publ) for ar 2011.
Styrelsens ansvar for arsredovisningen
Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta
en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att
jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppna rimlig sakerhet att
arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan
information i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom att
bedoma riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel. Vid derma riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar
relevanta for hur bolaget upprattar arsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma
granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gora
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av
andamalsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i
arsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i
alia vasentliga avseenden rattvisande bild av True Heading AB (publ)s finansiella stallning per den 31
december 2011 och av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen.
Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar.
Jag tillstyrker darfor att arsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen.
R3 R e v i s i o n s b y r a KB
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar
Utover min revision av arsredovisningen bar jag aven reviderat fb'rslaget till dispositioner betraffande
bolagets vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for True Heading AB (publ) for ar 2011.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som bar ansvaret for fb'rslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust,
och det ar styrelsen som bar ansvaret for forvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala mig om fb'rslaget till dispositioner betraffande bolagets
vinst eller forlust och om forvaltningen pa grundval av min revision. Jag bar utfort revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag for mitt uttalande om styrelsens fbrslag till dispositioner betraffande bolagets vinst
eller forlust bar jag granskat om fbrslaget ar fb'renligt med aktiebolagslagen.
Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet bar jag utover min revision av arsredovisningen
granskat vasentliga beslut, atgarder och fbrhallanden i bolaget for att kunna bedoma om nagon
styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot bolaget. Jag bar aven granskat om nagon styrelseledamot pa
annat satt bar handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att arsstamman disponerar vinsten enligt fb'rslaget i fb'rvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Stockholm den 24 april 2012.

.uktoriserad revisor
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