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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i True Heading AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2019-05-22. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Danderyd, 2019-05-22
Anders Bergström
Styrelseordförande
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för True Heading AB, 556658-5054, med säte i Danderyd, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten
True Heading AB (publ), listat på Spotlight äger varumärket True Heading och representerar ett antal
andra varumärken i Sverige.
True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är
en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg
eller om olyckan är framme.
AIS tekniken har sitt ursprung i Sverige och var från början främst tänkt som ett antikollisionssystem
för fartyg och flygfarkoster. Många fritidsbåtsägare tycker att AIS är det bästa som har hänt för
säkerheten ombord ihop med att nya koncept och funktioner utvecklats baserat på AIS tekniken, bl. a
personliga nödsändare baserade på AIS så att en person som trillat överbord snabbt kan lokaliseras
via AIS:en ombord.
I kombination med att nya säkerhetskoncept och larmfunktioner löpande utvecklas som är baserade
på AIS-tekniken finns det nu ett stort antal produkter tillgängliga på marknaden. Bl. a genom personliga
nödsändare, som ihopkopplade med AIS-tekniken, snabbt kan lokalisera en person som fallit överbord
med hjälp av AIS-utrustningen ombord.

VD HAR ORDET
Den 12 november 2018 tillträdde jag som VD för True Heading AB (publ.) Det var med stor glädje och
entusiasm som jag tackade ja till erbjudandet från styrelsen. Den glädjen och entusiasmen har bara
förstärkts fram till skrivande stund. Jag vill i rubrikform redovisa det jag fokuserat på sedan jag
tillträdde mitt uppdrag i november.

Ekonomi & affärssystem
Värt att notera i nedanstående siffror är att det inte finns några engångseffekter som ligger till grund för
dem utan dem är resultatet av hårt arbete och fokus på intäkter, kostnader och att vårt kundregister,
lager och artikelregister är välskött i alla avseenden.
· Under Q4 2018 ökade vi vår omsättning med 54,7 % mot föregående års Q4, då vi fick accept på
ett antal offerter.
· För Q4 2018 sänkte vi våra rörelsekostnader med hela 24 % mot motsvarande period.
· För helåret 2018 sänkte vi våra rörelsekostnader med 22,5 % mot föregående år.
· Under helåret 2018 fluktuerade marknadsbehoven kraftigt vilket ledde till en minskning av
omsättningen med 14,2 % mot föregående år.
· För Q4 2018 blev resultatet före avskrivningar hela 60,2 % bättre mot motsvarande period.
· Resultatet före avskrivningar 2018 blev 33 % bättre mot föregående år.
· Försäljningsmarginalen under 2018 blev 42,4 % (39,5 %) och för Q4 hela 69,9 % (11,2 %).
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Leverantörer & produkter
True Heading AB (publ) producerar sina egna AIS-produkter till stor utsträckning. Detta görs i Sverige,
vilket vi är oerhört stolta över.
· Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkerställa att vår egen produktion och komponenttillgång
inte hämmar vår förmåga att nå vårt uppsatta mål på 100 % vad gäller leveranssäkerhet mot inkomna
orders.
· Samma åtgärder och engagemang har tagits med externa leverantörer som tillverkar våra egna
produkter under varumärket True Heading samt med de leverantörer vi valt att agera distributör åt.
Vi kallar detta projekt för NOOS, Never Out Of Stock, och det skall vara fullt implementerat under Q2
2019.

Kunder & vår marknad
Vår verksamhet riktar sig till både den tunga yrkessjöfarten som omfattas av stränga regler och villkor,
den något lättare yrkessjöfarten som har fler fartyg men mindre fartyg samt den enorma
fritidsbåtssektorn.
Dessa kunder återfinns både på den globala marknaden och den mer närliggande nordiska och
svenska marknaden. Utöver dessa kategorier finns det många varv som dagligen arbetar med
uppdateringar av all elektronik på fartyg, skepp och båtar.
Vi har ett mycket gott rykte bland alla dessa aktörer men konkurrensen är mycket hård.
· Vi arbetar intensivt med att kategorisera dessa kunder så rätt affärsförutsättningar ska gälla vid
olika affärssituationer.
· Vi arbetar intensivt med att möta alla kunder varför vi investerar mycket operativ tid på att besöka
mässor, events och enskilda kunder, med gott resultat.
· Den bild vi får från kunderna, oavsett segment, är densamma; ni har fantastiska produkter, hög
kvalité och hög servicegrad. Vi känner stor stolthet och glädje i detta och vill givetvis fortsätta uppfattas
så.
· Ett viktigt projekt för att bibehålla och även förstärka denna bild är NOOS-projektet. Snabb tillgång
till kvalitativa produkter är en förutsättning för att få vara med som leverantör till alla kundsegment.

Marknadsföring & profilering
Våra egentillverkade produkter tillverkas till stor del i Sverige och bär en gul färg. Det är vårt signum på
marknaden och som sagts här ovan vad gäller kundreaktioner så är de gula produkterna
lika med kvalité.
Vi kommer fortsätta att utveckla vår marknadsprofil i alla avseenden genom ett gediget projekt som
pågår för fullt. Vi kommer i vår profil lyfta fram det faktum att vi är svenska tillverkare av högkvalitativa
produkter och synliggöra detta i all vår kommunikation globalt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi är fortsatt mycket stolta att en av bolagets större kunder sedan flera år tillbaka i år lagt True Heading
AB största order under verksamhetsåret.
Utöver detta har vi också i slutet på 2018 säkrat en större order med en kund i Asien inom offshore
segmentet. Leveranser skedde i början på 2019.
Även en större aktör inom marinelektronik segmentet, fortsätter vara en av bolagets större kunder och
lade i slutet på 2018 betydande ordrar för omedelbar leverans.
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Trots att bolagets resurser fått avsätta stor del av tiden för att hantera uppköpet från FLIR Systems AB
av tidigare dotterbolaget Seapilot AB så har verksamheten kunnat vidmakthållas.
Försäljningen av Seapilot till FLIR blev också en för True Heading viktig ekonomisk affär under 2018. I
samband med att den stängdes under oktober 2018 kunde True Heading kapitaliseras med
välbehövliga 14,3 MSEK.
Under 2018 har också bolagets patent stärkts och fått ökad spridning samt uppmärksamhet. Kring det
patent som True Heading innehar kring positionering och det s.k. R-Mode systemet, pågår nu
intressanta testprojekt bl. a med SAAB, Sjöfartsverket och tyska rymdstyrelsen DLR.
I september 2018 utsågs Göran Carlsson till ny VD för bolaget och han tillträdde den 12 november
2018. En ny försäljningschef, Frank Johansson, har rekryterats för att sätta ökat fokus på försäljning
och marknadsföring.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Finansiella risker
· Den svenska kronans utveckling mot valutor som Euro och amerikanska dollar påverkar våra
kostnader negativt för inköpta varor och komponenter.
Marknadsmässiga risker
· Generell prispress inom våra produktsegment. Konkurrenter som levererar totalas systemlösningar
har nu själva egna AIS-produkter kan betyda att vi tappar marknadsposition

Forskning och utveckling
True Heading AB investerar varje år både tid och ekonomiska resurser i utvecklingen av våra
egentillverkade produkter. Två projekt har startats för att dels optimera produktionen av
egentillverkade produkter samt dels för utvecklingen av nästa generations AIS Klass B Transpondrar.

Förväntad framtida utveckling
Vi erhöll under senhösten 2018 viktiga försäsongsordrar från våra återförsäljare för leverans under Q1
2019. Men det viktigaste var att vi fick en sund marginal i dessa affärer.
Vi har lanserat en ny hemsida. Det är en modern hemsida som över tiden kommer utvecklas. Hela
True Heading AB sortiment finns med på hemsidan och alla kundsegment återfinner samtliga tekniska
specifikationer de kan behöva för sina verksamheter och frågeställningar. Hemsidan innehåller
samtliga produkters mjukvaror för snabb och enkel access vid behov av uppdateringar och
felsökningar.
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Flerårsöversikt

2018-12-31
Nettoomsättning
6 811
Resultat efterfinansiellal poster
614
Balansomslutning
14 636
Soliditet %
70
Antal anställda
7

2017-12-31
8 210
-5 001
16 823
74
8

2016-12-31
8 657
-3 375
23 729
74
6

2015-12-31
12 667
-17 645
22 034
71
11

Belopp i Tkr
2014-12-31
14 997
-3 413
32 385
88
6

Förändring eget kapital
Vid årets början
Nyemission
Utdelning Seapilot AB
beslut av årsstämma
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital,
nyemission Budna reserver
6 849
180

7 029

-

Fria reserver
10 577
-180
-2 853
-5 000
2 544

Årets vinst
-5 001
5 001
614
614

Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:
Till årstämmans förfogande står

Balanserat vinstmedel
Överkursfond
Årets resultat
Summa

Belopp i kr
2 543 803
614 198
3 158 001
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Resultaträkning
Belopp i Tkr

Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

6 811
270
7 081

8 210
40
8 250

-4 081
-4 600
-2 726

-4 990
-5 948
-3 771

-196

-191

5 217
695

1 838
-4 812

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

1
-82
614

-189
-5 001

Resultat före skatt

614

-5 001

-

-

614

-5 001

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Återföring av nedskrivna
finansiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
3
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

4

296

-

5

350
646

506
506

6

63
63

18
18

82
1 242
49
1 373

7 853
82
1 242
657
9 834

2 082

10 358

2 171
2 171

857
857

7

4 078

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

396
547
238
1 188

811
264
254
5 407

Kassa och bank

9 195

201

Summa omsättningstillgångar

12 554

6 465

SUMMA TILLGÅNGAR

14 636

16 823

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsoch liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran
Fordringar hos intresseföretag

Summa anläggningstillgångar

7
8

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernbolag
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

7 029
7 029

6 849
6 849

38 826
-36 282
614
3 158

39 005
-28 428
-5 001
5 576

10 187

12 425

1 167
1 167

1 667
1 667

889
120
2 273
3 282

1 497
367
867
2 731

14 636

16 823

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

614
-3 756
-3 142

-5 001
-5 001

-1 314
4 120
-612

813
3 657
-1 509

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-948

-2 040

Investeringsverksamheten
Årets fordringar från intresseföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-329
-52

128
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-381

128

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Återbetalning från Seapilot AB
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare
Årets fordringar intresseföretag

-500
14 289
-2 852
-608

-522
-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 329

-522

201
-6
9 000
9 195

7 126
-6 925
201

Belopp i Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

Not
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Allmänna upplysningar
Belopp i Tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:15554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Intäktsredovisning
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel
direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Inventarier, verktyg och maskiner

5 år

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas
per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivning prövas årligen.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licensier, varumärken samt liknande rättigheter

5 år
5 år
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Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och
de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt
andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag
med ägarintresse i
Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.I anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
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Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Öhrlings Picewaterhousecoopers ab
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

166
50
216

240
240

2017-01-012017-12-31
8
8

Varav män
5
5

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2018-01-012018-12-31
7
7

Varav män
4
4

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader

2018-01-012018-12-31
567
1 413
1 980
622
69

2017-01-012017-12-31
984
1 640
2 624
825
72

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Årets inköp
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

296
296

-

-

-

296

-

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Övriga investeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

1 026
33
1 059

787
239
1 026

-520
-189

-337
-183

350

506
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31

2017-12-31

417
52
469

400
17
417

-399
-6
-405

-390
-9
-399

64

18

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Företag
True Heading Nederland B.V.

Org.nr
BV1617264

Säte
Nederland

Andel i %
50
2018-12-31

2017-12-31

82
82

82
82

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

1 242
1 242

-

1 242
1 242

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

1 242

-

1 242

2017-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran/skuld

1 242
1 242

-

1 242
1 242

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

1 242

-

1 242

2018-12-31
300
300

2017-12-31
300
300

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Uppskjuten skatt
2018-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran/skuld

Not 9 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
Kreditbelopp
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Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2018-12-31

2017-12-31

3 000
3 000

3 000
3 000

500
500

500
500

3 500

3 500

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Bankkredit

Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Inga

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 31 januari 2019 fastställde Skiljedomsnämnden i Stockholm, att det avtal som förelegat mellan
True Heading AB och FMV, att FMV hade rätt att i förtid säga upp avtalet ensidigt utan att ersättning
behövde erläggas till True Heading AB. Samtliga kostnader för True Heading AB i samband med det
här beslutet är redovisat i resultatet över 2018.
Den tidigare rapporterade konflikten mellan Seapilot och Sjöfartsverket, kring deras licensavgifter,har
övergått till Seapilot ansvar och belastar inte True Heading AB vid ett negativt utfall.
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Underskrifter
Danderyd, 2019-05-

Anders Bergström
Styrelseordförande

Göran Carlsson
Verkställande direktör

Håkan Mildh Svensson
Styrelseledamot

Nils Willart
Styrelseledamot

Thomas Söderberg
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
PricewaterhouseCoopers AB

Thijs Dirkse
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

2019-

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor

