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Fullt fokus på kunderna och på utveckling av affärerna!
Fjärde kvartalet
 Den goda orderingången fortsätter
 Jonas Svensson ny VD från 1 oktober
 Avyttring av förlustföretaget TagMaster SB i Malaysia
 Intensivt arbete för ny kund, Alstom i Frankrike, påbörjat av TagMaster
 Nettoförsäljning fjärde kvartalet: 10,0 MSEK (9,4), en ökning med 7%
 Resultat fjärde kvartalet (EBITDA): -1,0 MSEK (-2,9) exklusive påverkan från
TagMaster SB
 Resultat fjärde kvartalet efter nedskrivning av fordran på det avyttrade TagMaster
SB: -2,5 MSEK (-5,5)
Helåret
 Ökad försäljning och fokus på affärerna
 Fokus åter på de starka segmenten
 Ny styrelse och styrelseordförande
 Flytt till mer kostnadseffektiva lokaler
 Deltagande i InnoTrans i Berlin en framgång
 Betydande kostnadsbesparingar
 Nettoförsäljning helår: 39,6 MSEK (34,2), en ökning med 16%
 Ackumulerat resultat helår (EBITDA): +0,2 MSEK (-9,5)
 Kassaflöde helåret: -0,4 MSEK (-4,7)
 Ackumulerat resultat efter nedskrivning av aktier i och fordran avseende det
avyttrade TagMaster SB: -5,5 MSEK (-13,3)
 Ingen utdelning föreslås
Försäljning och resultat
TSEK
Försäljning
Rörelseresultat (EBITDA)
Rörelsemarginal (EBITDA)
Inkomst före skatt
Operativt kassaflöde
Resultat per aktie

Fjärde kvartalet
2012
2011 Change
10 043
9 406
7%
-983
-2 936
-67%
-9,8%
-31%
-2 514
-5 460
-54%
-0,02

-0,06
1

-59%

2012
39 616
154
0,4%
-5 466
-379
-0,05

Helåret
2011 Change
34 190
16%
-9 524
-102%
-27,9%
-13 265
-59%
-4 677
-90%
-0,16
-68%
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Fjärde kvartalet
Fjärde kvartalet har dominerats av två större uppgifter vid sidan av fortsatt säljfokus. Den första av
dessa är avyttring av det förlustbringande bolaget TagMaster SB i Malaysia, vilken slutfördes per den
30 november 2012. Den andra är diskussioner angående ett nytt stort projekt inom Transportation
och som inkluderar en större andel NRE (Non Recurrent Engineering) med en ny kund till TagMaster,
den välkända franska tågtillverkaren Alstom, något som nu i dagarna resulterat i ett avtal som
presenteras i en separat pressrelease.
Fakturering och resultat
Försäljningen i fjärde kvartalet har förblivit stabil och en temporärt lägre försäljning inom
Transportation har kompenserats av en högre försäljning inom Access/Parking. Fjärde kvartalet
slutade med en nettoförsäljning om 10,0 MSEK (9,4). Nettoresultatet blev -2,5 MSEK (-5,5)
motsvarande -0,02 SEK (-0,06) per aktie. Dessa siffror inkluderar kostnader i samband med
avyttringen av TagMaster SB med ca 1,2 MSEK. Då försäljningen blev betydligt bättre än budgeterat
för det fjärde kvartalet ökade täckningsbidraget mer än väntat och det bonusavtal som tecknats med
de anställda i början på året medförde ökade kostnader utöver den gjorda reservationen med ca 0,6
MSEK. Därtill har nedskrivning av trögrörliga produkter i lager gjorts med ca 0,2 MSEK.
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (6,6).

Helåret 2012
2012 har varit ett mycket turbulent år för TagMaster. Första halvåret karaktäriserades av en
nytillträdd temporär ledning inkluderande flertalet konsulter med uppgift att söka efter
kostnadsbesparingar. Detta medförde dessvärre tappat fokus på affärerna och det var naturligtvis en
tuff tid för bolagets personal. Vid slutet av första halvåret var ekonomin mycket ansträngd.
En ny styrelse utsågs vid årsstämman. Detta har medfört ändrat fokus. Under första tiden var
huvudfokus på kassaflöde och överlevnad. Samtidigt var vi tvungna att fokusera helt på affärerna och
åter ta hand om våra kunder. Vi behövde enas om en strategi hur vi går vidare. Vidare behövde vi dra
igång processen för att finna en kvalificerad sälj- och marknadsinriktad VD för TagMaster. Vi hade en
förlustverksamhet i Malaysia (TagMaster SB) med mycket begränsad försäljning att ta hand om.
Detta senare ledde efter ett par månader till slutsatsen att vi måste fatta beslut om att avyttra det
Malaysiska bolaget. Detta slutfördes i november genom att vi sålde företaget till en malaysisk köpare
som är aktiv inom RFID-området i Malaysia. Detta ledde i sin tur till att vi måste skriva ner aktier i och
fordringar avseende lån till dotterbolaget TagMaster SB i Malaysia, lån som till stor del givits för att
täcka bolagets förluster sedan förvärvet i maj 2011.
Fokuseringen på försäljning och kunder har medfört att vi har lyckats växa med 16 % jämfört med
2011 och att vi fått ett litet positivt rörelseresultat (EBITDA) för helåret jämfört med en förlust på -9,5
MSEK för 2011. Nettoresultatet slutade för helåret på -5,5 MSEK (-13,3) till följd av gjorda
nedskrivningar av aktier i och fordringar avseende det Malaysiska bolaget.
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Båda huvudaffärerna i den fastställda strategin har visat tillväxt och intresset för TagMasters
produkter har fortsatt och även ökat inom båda dessa områden. Vi märker fortsatt en betydande
aktivitet både inom Access/Parking och Transportation.
Vi går in i 2013 med en mycket kostnadseffektiv organisation och med fokus på våra affärer.
Kassaflödet är fortsatt viktigt och kommer fortsatt att vara i fokus under hela året. Våra
förväntningar för 2013 är såväl ökad försäljning som ett bättre och positivt rörelseresultat.

Fakturering och resultat
För helåret blev nettoförsäljningen 39,6 MSEK (34,2). Operationellt resultat (EBITDA) för helåret blev
+0,2 MSEK (-9,5). Kostnaderna för helåret uppgick till 22,6 MSEK (26,6).
Kostnadsbesparingar som successivt haft effekt under året och som har full effekt från 2013
Personalkostnader (färre anställda)
-2,2 MSEK
Övriga kostnader
-0,4 MSEK
Hyreskostnader
-0,7 MSEK
TOTALT
-3,3 MSEK
Icke återkommande kostnader under året
Det finns ett antal icke återkommande kostnadsposter under 2012 som uppgår till totalt ca 7 MSEK.
Dessa omfattar avskrivning av aktier i samt fordringar på TagMaster SB, konsultkostnader under
första halvåret, extra bonuskostnader till följd av ofinansierade bonusavtal och flyttkostnader. Av
dessa har ca 3,5 MSEK varit kassaflödespåverkande.
Likviditet
Per 31 december 2012 var likviditeten 3,8 MSEK (4,7). Checkräkningskrediten utgör 4,0 MSEK (4,0)
och spärrade medel utgör 0,5 MSEK (0,5).
Företagets likviditet har förbättrats under andra halvåret efter en mycket pressad situation i slutet av
kvartal två. Huvudorsaker till förbättringen är ökande försäljning och lägre kostnader.
Likviditetsplaneringen bygger på regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter inklusive
detaljerad analys av kassaflödet för den närmaste tiden. Likviditet och kassaflöde prioriteras i det
dagliga arbetet och dialogen med långivare, leverantörer och kunder pågår ständigt. Styrelsen anser
därför idag, baserat på gjorda kostnadsreduktioner och positiv säljutveckling som vi nu ser, att
företaget har tillräcklig likviditet för de kommande 12 månaderna.
Kundfordringarna var 4,4 MSEK (3,9) och leverantörsskulderna var 3,6 MSEK (5,5). Varulagret uppgick
till 5,8 MSEK (8,3), allt per den 31 december 2012.
Access/Parking (AVI): Ansträngningarna att identifiera och engagera distributörer på de viktigaste
marknaderna har resulterat i några första avtal under fjärde kvartalet. TagMaster kommer
härigenom att också kunna nå fler integratörer och därmed också bli aktuell i fler projekt med mindre
egen insats. Access/Parking svarar för 64% av bolagets omsättning under 2012.
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Transportation: Det kommer in mycket förfrågningar inom detta område och TagMaster måste
prioritera resurserna på de projekt som bedöms bli realiserade inom skälig tid, vilket också leder till
att man tvingas tacka nej i vissa fall. Ett stort projekt som nu blivit verklighet är det ovan nämnda för
Alstom i Frankrike. Transportation svarar för 36% av bolagets omsättning 2012.
Teknologi och produkter: De nya UHF-produkterna växer i volym och svarar nu för mer än 10% av
den totala volymen, men även de etablerade 2,45 GHz-produkterna har vuxit i volym under året.
Organisation och personal
TagMaster AB har under året haft i genomsnitt 12 (16) anställda.
TagMaster AB har två dotterbolag, TagMaster Finance och TagMaster China Holding, som båda är
inaktiva företag.
Det finns två associerade företag med långsiktiga samarbetsavtal, TagMaster China och TagMaster
North America Inc. De har säljansvaret i Kina respektive USA. TagMaster har f n ingen ägarandel i
dessa företag.
Framtidsutsikter
Framtidsutsikterna är oförändrade och företaget har utomordentliga tillväxtmöjligheter inom såväl
Access/Parking som inom Transportation. TagMasters marknadsandel är fortfarande liten i en stor
och växande, inom vissa områden t o m snabbväxande marknad, vilket innebär att framtida tillväxt i
första hand beror på företagets egen förmåga. I början av februari förstärktes säljstyrkan med en
erfaren säljare med placering inom Access/Parking
Om rapportering 2012
TagMaster AB med dotterbolaget TagMaster SB har t o m tredje kvartalet redovisats som en koncern.
Eftersom dotterbolaget TagMaster SB avyttrats per den 30 november 2012 redovisas endast
TagMaster ABs siffror för det fjärde kvartalet respektive helåret 2012.
Kommande rapporter 2013-14
3 maj, 2013, kvartalsrapport januari-mars 2013
8 augusti, 2013, kvartalsrapport april-juni 2013
24 oktober, 2013, kvartalsrapport juli-september 2013
13 februari, 2014, kvartalsrapport oktober-december jämte bokslutkommuniké 2013
Bolagsstämman 2014 föreslås ske den 24 april 2014
Bolagsstämma
18 april, 2013
Kallelse till stämman kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på företagets hemsida
och i Post- och Inrikes Tidningar.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 15 mars, 2013 på företagets hemsida
www.tagmaster.com
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Valberedning
Enligt bolagets stadgar skall valberedningen bestå av de tre största aktieägarna, ordföranden och en
representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför stämman 2013 består av Jan
Westlund, Tomas Brunberg, Didrik Hamilton, Mikael Aronowitsch (representant för de mindre
aktieägarna) och Rolf Norberg med Jan Westlund som ordförande och representant för Gert Sviberg.
Kontrollbalansräkning upprättad
Till följd av utvecklingen av verksamheten i Malaysia och påföljande avyttring av bolaget i november
2012 har TagMaster förlorat en betydande del av sitt kapital genom nedskrivning av aktier i och
fordringar avseende dotterbolaget TagMaster SB. TagMasters totala kapital har kommit mycket nära
50 % av det registrerade aktiekapitalet och enligt svenska aktiebolagsrättsliga regler skall styrelsen
upprätta kontrollbalansräkning, vilket styrelsen också har gjort. Enligt denna framgår att det
fortfarande föreligger en viss marginal till att mer än 50 % av aktiekapitalet är förbrukat, men
marginalen är liten. Styrelsen kommer därför att föreslå en minskning av aktiekapitalet genom
nedsättning av aktiernas kvotvärde från idag 0,10 SEK till nytt kvotvärde 0,05 SEK.
Kontaktpersoner
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, Jonas.Svensson@TagMaster.se
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RESULTATRÄKNING (SEK 000)

Q4

Q4
2011

Helår

9 406
319
187
9 912

Helår
2012
39 616
0
64
39 681

2011
34 190
1 011
436
35 636

-5 023
-2 936
-3 304
0
0
-983

-4 745
-2 927
-3 664
-242
-1 269
-2 936

-16 881
-12 050
-10 317
-185
-94
154

-17 291
-10 615
-15 585
-402
-1 269
-9 524

Avskrivningar
Nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR (EBIT)

-305
0
-1 288

-766
0
-3 702

-1 283
0
-1 130

-1 768
0
-11 292

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Ränte- och finansieringskostnader
Nedskrivn aktier och fordringar dotterbolag
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

0
-41
-1 186
-1 226

1
-127
-1632
-1 758

0
-141
-4 195
-4 336

23
-364
-1632
-1973

PERIODENS RESULTAT

-2 514

-5 460

-5 466

-13 265

TagMaster AB (publ)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER

2012
10 043
0
236
10 279

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)

RESULTAT PER AKTIE
ANTAL AKTIER, genomsnittligt
ANTAL AKTIER, periodens slut

-0,02

-0,06

-0,05

-0,16

107 731 708

95 359 736

102 695 031

80 570 465

107 731 708

95 359 736

107 731 708

95 359 736

Om rapportering 2012
TagMaster AB med dotterbolaget TagMaster SB har t o m tredje kvartalet redovisats som en koncern.
Eftersom dotterbolaget TagMaster SB avyttrats per den 30 november 2012 redovisas endast
TagMaster ABs siffror för det fjärde kvartalet respektive helåret 2012.
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
2012-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
1 578
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
257
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
100
Summa anläggningstillgångar
1 935
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
5 777
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
4 419
Fordringar på koncernföretag
0
Övriga kortfristiga fordringar
1 183
Aktuella skattefordringar
430
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
519
Kassa och bank
1 607
Summa omsättningstillgångar
13 934
SUMMA TILLGÅNGAR
15 869
EGET KAPITAL OCH SKULDER
2012-12-31
Eget kapital
Aktiekapital (107 731 708 resp. 95 359 736 aktier)
10 773
Reservfond
42 967
Överkursfond
20 803
Balanserat resultat
-64 987
Periodens resultat
-5 466
Summa eget kapital
4 090
Avsättningar
31
Summa avsättningar
31
Långfristiga lån
587
Skulder till koncernföretag
93
Summa långfristiga lån
680
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
1760
Leverantörsskulder
3 625
Kortfristiga lån
0
Skatteskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
1 202
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
4 480
Summa kortfristiga skulder
11 068
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
15 869
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Företagsinteckningar
7 512
Ställda säkerheter
Inga
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2011-12-31

2 776
258
3 109
6 143

8 307
3 877
595
832
416
1 531
664
16 222
22 365
2011-12-31
9 536
42 967
19 241
-51 723
-13 265
6 757
31
31
848
93
941
0
5 502
2 873

1 481
4 779
14 636
22 365
7 520
Inga
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KASSAFLÖDESANALYS (SEK 000)

TagMaster AB (publ)
2012
2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta och finansieringskostnader

-1 130
1 283
10
0
-141

-12 924
3 400
0
23
-364

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 530
-542
140
-1 877
-652
-379

-2 085
6 155
-825
-1 208
3 151
-4 677

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i dotterbolag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
-179
-179

-2 200
-2 130
-46
-4 376

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
1760
-260
1500

7 863
3 873
-2 152
9 584

PERIODENS KASSAFLÖDE

942

532

Likvida medel vid periodens början

665

133

Likvida medel vid periodens slut

1607

665

Likviditet inklusive ej utnyttjat kreditutrymme

3 846

4 665
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK
000)
TagMaster AB (publ)

Aktiekapital

Eget kapital 2010-12-31

5 851

Periodens resultat
Företrädesemission
Nyemission

2 925
760

Eget kapital 2011-12-31

9 536

Periodens resultat
Företrädesemission
Nyemission

1 237

Eget kapital 2012-12-31

Reservfond
42 967

Överkursfond
12 631

Balanserat
resultat
-51 722

Summa eget
kapital
9 725

-13 265

-13 265
7 863
2 432

-64 987

6 756

-5 466

-5 466
2 799
0

-70 453

4 090

4 938
1 672
42 967

19 241

1 562

10 773

42 967
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Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt
uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas
BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna
årsredovisningen.
TagMasters operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i
årsredovisningen för 2011 under avsnittet Riskfaktorer.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Information lämnas för offentliggörande den 14 februari 2013 kl 09.00.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.
Kista den 14 februari 2013

Rolf Norberg
Styrelseordförande

Joe Grillo

Gert Sviberg

Magnus Jonsson

Jonas Svensson
Verkställande Direktör

10

