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Styrelsen fOr True Heading AB (publ), 556658-5054 fAr hdrmed avge Arsredovisning for 2O1O-07-01 -
2010-12-31, 6 mAnader, valuta SEK.

Allmint om verksamheten
Bolagets verksamhet startade 2004 och bestAr av konsultverksamhet och forsdljning inom omrAderna
telematik och transponderteknologi for transportbranchen med huvudinriktning pa marinOranchen samt
ddrmed fOrenlig verksamhet.

VD kommentarer om verksamhetsAret 2010
Den lingkoniunktur som slagit mycket hArt mot marin branschen verkar nu vara pA vig att
6vergi till ett mer normalt tillstind. Hiisten 2010 har dock inte fullt ut givit en entydig trilO av
vart marknaden dr pi vig. Svingningarna har varit betydande i efterfrigan pi vAra frodukter,
fast vi ser en tydlig stabilisering och intresset 6kar fdr frimst vira AIS produkter mot
fritidsbitsmarknaden. Inom branschen tror minga pi ett verkligt genombrott f6r AIS under
2011 vilket vi ocksi kunnat konstatera b.l.a. genom kommande krav pi AIS i flera segeltdvlingar
inf6r 2011. Vi kinner ocksi att vi stir vdl f6rbereda fdr den dkande konkurrens som nu sker
inom omridet med Klass B AIS produkter.
Sverige ir fortsatt en av de viktigaste och mest mogna marknaderna fdr AIS till fritidsbitar i
vdrlden, vilket ocksi ir naturligt med vAr stSllning som en av de bittdtaste ldnderna. Vi har
under hdsten lagt en mycket kraft pi att f6rs<ika finga upp nya marknader och starten av ett
dotterbolag i Holland dr en del i denna strategi. I Holland finns ocksi en viktig marknad di alla
fartyg pA dess inland vattenvdgar under 2011 miste fdrses med AIS utrustning. Det ir
gfidjande att vi kunnat etablera oss snabbt f6r den marknaden och redan tagit ca 10o/o av de
fartyg som installerat utrustning. I november stdllde vi ut pA en av de viktigaste missorna f6r
marinutrustning till fritidsbitssektorn (METS) och kunde dir knyta ett antal kontakter som
redan genererat bra affdrer. Bl.a. kan nimnas en ny agent i Frankrike som inf6r 2011 fiirsta sex
minader bestAllt produkter fdr 6ver 400000 kr. Vi fortsitter ocksA att titta och f6lja utvecklingen
inom AIS omridet pi den amerikanska marknaden som nu verkar kunna vara pi vdg att ta fart
frin vildigt liga nivier. Inledande samtal f6rs med ett antal olika aktdrer f6r distribution.
F6r att vdnda det negativa resultat som bolaget fir f6r halviret 2010 si pib6rjades ett antal
olika besparingsitgirder under hdsten vilka kommer att bdrja fi effekt direkt under 2011.
Magnus Nyberg en av fdretagets grundare har beslutat sig f6r att ldmna den operativa
verksamheten f6r andra utmaningar under viren 2011. Magnus kommer att kvarsti som en av
de st6rre dgarna i bolaget samt istyrelsen och vid behov st6tta bolaget pA konsultbasis.
True Heading kommer att under februari 2011 lansera en ny AIS produkt frimst inriktad mot
yrkessjdfart. Bl.a. finns redan krav pA denna typ av produkt pi ca 30000 fiskefafig tiver 15 m
f6r impfementering i hela Europa mellan 2012 och 2014. Vidare si planerar vi att under 2011
lansera yfterligare nya produkter ddr vi bl.a. tittar pi olika tjdnster baserade pi AIS med
inriktningen att kunna tjdna pengar pi produkterna dven efter att de fdrsilts.
Den hir Arsredovisningen behandlar bara perioden juli till december 2010 di stdmman den 23
november beslutade om att dndra redovisningsir frin brutet till helir och ddrfdr genomfors ett
f6rkortat ir f6r andra halvAret 2010 f6r att snabbast m6jligt komma i fas med helirsredovisning.
Vifokuserar nu pi att vinda det negativa resultatet genom att aktivt bearbeta flera marknader
samt att fortsdtta driva utveckling av nya innovativa produkter och ser positivt fram emot
sisongen 2011- .

Anders BergstrOm
VD, True Heading AB (publ)
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Ekonomisk civersikt

2010-12-31 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30
Nettoomsdttning i tkr 7 647,0
Resultat  fore diso. %

12 868,0  11  501,0  12  659,0  11  557,0

Balansomslutning tkr 12198,0 14 059,0 6 859,0 6  1 7 9 , 0
1 2 , 0Sol idi tet ,  % 5 1 , 0 54,0 30,0

Anta lans td l lda  8  6  5  4

Verksamhet inom forskning och utveckling
Produktutveckl ing dr avgorande for foretagets verksamhet och kommer att  bedrivas i  samma takt
som t idigare 6r.  Utveckl ingsarbetet sker dels inom foretaget samt t i l lsammans med andra foretag.

Dispositioner betrdffande vinst eller fcirlust

Belopp i kr

1 , 0
8  252,0
1 0 , 0
4

Styrelsen foresldr att ti l l forfogande stAende medel:
Overkursfond
Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt

Disponeras enl igt  fol jande
Balanserat resultat och 6rets resultat overfors til l overkursfond
Balanseras i  ny rdkning
Summa

7 761 738
-1 364 699
-1 028 069
5 368 970

5 368 970
5 368 970

Vad betrdffar foretagets resultat och stdllning i ovrigt, hanvisas til l efterfoljande resultat- och
balansrikningar med t i l lhorande bokslutskommentarer. ,
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Resultatrdkning
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Belopp ikr Not 2010-07-01- 2009-07-01-
2010-12-31 2010-06-30

Nettooms-ittning
Aktiverat arbete for egen rdkning

R6relsens kostnader
RAvaror och fornOdenheter
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriel la anldggningsti l lgAngar
Rdrelseresultat

Resultat frdn finansiella poster
Riinteintdikter och liknande resu ltatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsd ispositioner
Resultat f6re skatt

Skatt pga 6ndrad taxering

Arets resultat

6 574 339
1 072 989
7 647 328

-3 566 578
-2 334 288
-2 510 768

-173 654

12 292 393
576 074

12 868 467

- 5  7 1 1  5 3 0
-5 343 517
-2 928 318

-279148
-937 960

-21823
-52178

-1 394 046

3 093
-369 324

-1  01  1  961 -1 760 277

335 000
-1  011  961

-16  108

-1 425 277

-1 028 069 -1 425 277
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Balansrdkning
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Belopp i kr Nof 201 0-1 2-31 201 0-06-30

TILLGANGAR

Anldggningsti l lgAngar

I m m ateriel la an ldgg n i ngsti I I g dngar
Balanserade utg ifter f0r utvecklin gsarbeten
och liknande arbeten

M ate ri el I a a n ldgg n i n gsti I I g d n g ar
Inventarier, verktyg och installationer

Fi nansiel Ia an Idgg n i ngsti I lgdnga r
Andelar i intresseforetao

Summa anliggningsti l lgingar

Omsdttn i ngsti I lgi nga r

Varulager mm
Fiirdiga varor och handelsvaror
Forskott till leverantdrer

Ko rtf risti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Skattefordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Kassa och bank

Summa omsiftningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

715 524 683 061
715 524

1 546 397

683 061

1 702 069
1 546 397

82 038

1 702 069

82 038

2 343 959 2 385 130

4341 471
455 344

3 879 567
556 227

4 796 815

3 143 859
23 274

162 143
484 049

4 435 794

3 402 438
23 386

7 12 740
1 416 403

3  813  325

I 244 707

5 554 967

1 683 768

I 854 847 11 674 529

12 198 806 14 059 659/,,.
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Balansrdkning
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Belopp ikr Nof 201 0-1 2-31 2010-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

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

Fritt eget kapital
Overkursfond
Vinst eller forlust foregiende Ar
Arets resultat

Summa eget kapital

Ldngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
FOrskott frAn kunder
LeverantOrsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

850 000 850 000
850 000

7 761 738
-1 364 699
-1 028 069

850 000

7 761 738
60 466

-1 425 277
5 368 970 6 396 927

6 218 970

1 000 000

7 246 927

1 000 000

1 295 242
2 160 071

614 374
910  149

2 162 497
3911  171

1 38 520
600 544

4 979 836 6 812732

12 198 806 14 059 659

StSl lda sdkerheter och ansvarsfiirbi ndelser

Stillda sdkerheter
201 0-1 2-31 2010-06-30

Panter och shkerheter for egna skulder
FOretagsinteckningar
Summa

Ansvarsfiirbindelser
I nga ansvarsforbindelser,.,

1 400 000 1 400 000
1 400 000 1 400 000
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Kassaflddesanalys

Belopp ikr
2010-07-01-
201 0-1 2-31

6(1 0)

2009-07-01-
201 0-06-30

Den ldpande verksamheten
R0relseresultat
Justeringar for poster som inte ingAr i kassaflOdet, m m

Kassafl6de frin den l6pande verksamheten f6re
f6rindringar av rdrelsekapital

Ka ssafl 6d e f rd n fd rd n d ri n g a r i rO re I se ka p ital
Okning(-)/Minskning (+) av varulager
Okning(-)/Minskning (+) av kundfordringar
Okning(-)/Minskning (+) av fordringar
Okning(-)/Minskning (+) av leverantOrsskulder
Okning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassafliide frin den l6pande verksamheten

Investeringsverksamheten
Aterbetalning av lAn frAn utomstAende
Kassafl6de frin investeringsverksamheten

Fi nansieringsverksamheten
Arets nyemission
Upptagna lAngfristiga 16n
Kassafl6de f rin finansierin gsverksamheten

Arets kassafl6de
Likvida medelvid irets bdrjan

Likvida medelvid Arets slut

-854 415
-132 371

-1 481 129
-896 741

-986 786 -2 377 870

-986 786 -2 377 870

-361021
258 579

1 483 063
-867 255
-965 641

-2 601 135
-920 804

-1 407 705
2 484 581
2 450 548

-1 439 061 -2372385

-2 826 472
-2826 472

6 852 239
1 000 000
1 000 000 6 852 239

-439 061
1 683 768

1 244707

1 653 382
30 386

1 683 768-,
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Redovisn i ngspri nci per och boks I uts kommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allminna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
al lmdnna rAd.

Principerna dr ofordndrade j;imfOrt med foregAende Ar.

Fordringar har upptagits til l de belopp varmed de berdknas inflyta.

Ovriga til lgAngar och skulder har upptagits til l anskaffningsvirrden ddr inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

lntdkterna har upptagits til l verkligt varde av vad som erhAllits eller kommer att erhAllas och att de
redovisas i den omfattning det dr sannolikt att de ekonomiska fordelar kommer att ti l lgodogOras
bolaget och att intdkterna kan berdknas pA ett ti l lforlitl igt sditt.

Fordingar och skulder i utldndsk valuta vdrderas til l balansdagens kurs.

Varulager vdrderas enligt li igsta vdrdes principen och fOrst in-och fOrst ut metoden (FIFU). Detta
innebdr att varulager tas upp til l det lagsta av anskaffningsvardet enlgit FIFU-metoden och verkligt
varde.

Avskrivningar har gjorts med 20 % pi inventarier och 10 % pA bAt.

Arsredovisn in gen avser forkortat rdkenskapsAr, 6 mAnader..rr

7(10)
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Noter

Not 1 Arvode och kostnadsersittning till revisorer

8(1 0)

2010-07-01- 2009-07-01-
2010-12-31 2010-06-30

Revisionsarvode
Summa

Not 2 Anstdl lda och personalkostnader

Medel antalet anstdllda

50 000 I 03 830
50 000 103 830

2010-07-01- 2009-07-01-
2010-12-31 2010-06-30

Mdn
Kvinnor
Totalt

L6ner, andra ersdttningar och sociala kostnader

1z

2010-07-01- 2009-07-01-
2010-12-31 2010-06-30

Styrelse och VD
Ovriga anstdllda
Summa
Pensionskostnader till styrelse och VD
Pensionskostnader, 6vriga anstdllda
Sociala kostnader

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

694 578
786 767

1 185 675
671 934

1 481 345
212708
46 053

489 047

1 857 609
JJO OCU

3 1  6 1 3
563 922

2010-12-31 2010-06-30
Acku mulerade anskaffnin gsvdrden :
-Vid Arets borjan
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid Arets bOrjan
-Avyttringar och utrangeringar
-Arets avskrivni ng en ligt plan en ligt anskaffn in gsvdrden

Redovisat virde vid Arets slut

-1 223 549 -1 106234

1 546 397

2 808 303

-38 357

2 594 736
213 566

2769 946

-1 106234
1 3  5 7 7

-130 892

2 808 302

-827 086

-279148

1 702 068/ _.
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Not 4 Andelar i intressefriretag

e(1 0)

2010-12-31 2010-06-30
Ackum u lerade anskaffn ingsvarden :
-Vid irets borjan
Redovisat vdrde vid irets slut

lntressef6retag/
org nr, s?tte

82 038

82 038

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intressefiiretag
Antal

andelar i%o
Eget

Kapital
Redovls

varde
N182271 8960B0'1, Nederland
Bolaget grundades 201 0-12-23

Not 5 Eget kapital

50o/o

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

82 038

Fritt eget
kapital

Vid Arets borjan

Arets resultat
Vid irets slut

Not 6 Gheckrdkningskredit

850 000 6 397 039

-1 028 069

850 000 5 368 970

201 0-1 2-31 2010-06-30
Beviljad kreditlimit
Utnyttjad del

300 000 300 000
-d l
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Underskrifter
Stockholm 5 apri l  201'1

,,/
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Erik Asplund
Styrelseordforande

. '  ' - . . " '  i

Magnus Nyberg

1 0(1 0)
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Anders Bergstrdm
Verkstdllande direktor
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:  
t , ,  l ,

Nils Wil lart

Min revisionsberdttelse har ldmnats den 5 april 2011
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P O L A R I S

REVISIONSBERATTELSE

Till irsstiimman i

True Heading AB (publ)

Orgnr. 556658-5054

Jag har granskat irsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i

True Heading AB (publ) 1'or 61 2010-07-01 -- 2010-12-31 .

Det dr styrelsen som har ansvaret for rdkenskapshandlingarna och fcirvaltningen och f'cir att

Srsredovisningslagen tilldmpas vid upprdttandet av Arsredovisningen. Mitt ansvar 6r att uttala mig om

Arsredovisningen och forvaltningen pA grundval av min revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebdr att jag planerat och

genomfcirt revisionen fcir att med hcig men inte absolut sdkerhet forsdkra mig om att Arsredovisningen

inte innehAller vdsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for

belopp och annan information i rdkenskapshandlingarna. I en revision ing6r ocksA att prova

redovisningsprinciperna och styrelsens tillSmpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla

uppskattningar som styrelsen gjort ndr den upprdttat Arsredovisningen samt att utvdrdera den samlade

informationen i irsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat

vdsentliga beslut, Atgrirder och forhillanden i bolaget fcjr att kunna bedoma om nigon styrelseledamot

dr ersdttningsskyldig mot bolaget. Jag har dven granskat om nigon styrelseledamot p6 annat sdtt har

handlat i strid med aktiebolagslagen, 6rsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min

revision ger mig rirnlig grund for mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en rdttvisande bild av

bolagets resultat och stril lning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Forvaltningsberzittelsen dr

forenli g med Arsredovisningens civri ga delar.

Jag tillstyrker att 6rsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen, disponerar

vinsten enligt fbrslaget i forvaltningsberdttelsen samt beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet

fcir r:ikenskaosiret.

R t

Stockholm den 5 apri l  2011

orlserao revlsor


