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2008 i korthet

Årets nettoomsättning: 53,3 miljoner kronor (56,1) ●

Kraftigt förbättrat rörelseresultat på –1,8 miljoner kronor (–7,0) trots minskad nettoomsättning ●

Förbättrad bruttomarginal på grund av mognad i den nya generationen läsare samt gynnsam  ●

 produktmix.
Orderstocken per balansdagen uppgår till 25,8 miljoner kronor (26,7) ●

Besparingsprogram genomfört under första och andra kvartalet 2008 ●

Tre nya styrelseledamöter valda på årstämman i maj 2008 ●

Företrädesemission på 14 miljoner kronor genomförd under juli 2008 som efter avdrag för emis- ●

sionskostnader gav ett kapitaltillskott om 11,6 msek
Ett första avrop till det kinesiska strömväxlingsprojektet har levererats under året ●

Nya taggar framtagna och marknadsintroducerade under tredje och fjärde kvartalet 2008 ●

TagMasterkoncernen - Femårsöversikt

RESULTATRÄKNING (KSEK) 2008 2007 2006 2005 2004

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 53 256 56 091 57 394 50 209 50 214

Övriga rörelseintäkter 2 169 103 –1 383 526              –    

SUMMA INTÄKTER 55 425 56 193 56 011 50 735 50 214

Rörelsens kostnader  

Handelsvaror –20 420 –24 738 –22 325 –18 281 –19 727

Övriga externa kostnader –15 429 –18 627 –17 528 –17 147 –12 305

Personalkostnader –20 893 –19 350 –20 063 –16 924 –14 040

Avskrivningar –438 –426 –283 –209 –194

Övriga rörelsekostnader  –  –  –  – –224

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER –57 181 –63 141 –60 198 –52 561 –46 490

 

RÖRELSERESULTAT –1 756 –6 948 –4 187 –1 826 3 724

Finansnetto –675 –39 57 94 40

ÅRETS RESULTAT –2 431 –6 987 –4 131 –1 732 3 764

 

NYCKELTAL 2008 2007 2006 2005 2004

Rörelsemarginal, % –3,3 –12,4 –7,3 –3,6 7,4

Vinstmarginal, % –4,6 –12,5 –7,2 –3,4 7,5

Soliditet, % 64,5 24,3 46,3 57,9 58,6

Avkastning på eget kapital, % –23,6 –76,0 –28,0 –9,8 22,6

Avkastning på totalt kapital, % –7,5 –27,2 –14,6 –5,7 13,6

Resultat per aktie efter skatt, SEK –0,06 –0,19 –0,12 –0,05 0,10

Medelantal anställda, heltid 21 22 20 18 16

Genomsnittligt antal aktier, tusental 38 850 35 850 35 850 35 850 35 850

Antal aktier vid periodens slut, tusental 47 506 35 850 35 850 35 850 35 850

2008 i korthet
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VD har ordet

VD har ordet

För TagMaster präglades år 2008 av stora förändringar. Det 
har krävts stora insatser av alla i Bolaget för att vända en svår 
finansiell situation, hantera början av en global lågkonjunktur 
och gemensamt börja staka ut vägen framåt. Alla kollegor 
har verkligen gjort sitt bästa och jag är stolt över att repre-
sentera ett till stora delar nytt  TagMaster.

Efter tre veckor som anställd i Bolaget, lanserade jag i feb-
ruari 2008 besparingsprogrammet ”Back To Black” med 
syfte att reducera kostnader för personal och konsulter, få 
kostnadskontroll, förtydliga beslutsprocesser och öka moti-
vationen. Parallellt ökades fokus på de partners som genere-
rade större delen av nettoomsättningen, vilket också var 
nödvändigt då behovet av att säga upp personal inom sälj- 
och marknadsföring var stort. TagMaster var i stort behov av 
att definiera och förändra sin strategi,  vilket också låg som 
grund för den nyemission som genomfördes under somma-
ren. I samband med årsstämman förändrades också styrel-
sens sammansättning. Stärkta av nyemissionen påbörjades 
implementeringen av den nya marknadsorienterade strate-
gin. Forskning- och utvecklingsresurserna fokuserades mot 

Access som har resulterat i en ny generation taggar och en 
mer förenklad läsare. Stora effektivitetsökningar i produk-
tionsprocessen har resulterat i högre kvalitet och högre mar-
ginaler. En omfattande rekryteringsprocess med syfte att 
bygga upp en ny säljkår genomfördes under sommaren och 
hösten. Personalomsättningen har varit hög under året. Viss 
kunskap har försvunnit ur Bolaget, men tveklöst har det i 
huvudsak varit en nödvändig förändring för TagMaster. 

Idag står TagMaster på en stabilare plattform än för ett år 
sedan. Bolaget förlorar pengar på helåret, men har visat vinst 
sedan andra kvartalet 2008, är skuldfritt och har pengar på 
kontot. Nettoomsättningen har i stort sett varit konstant de 
senaste åren, men många åtgärder för att bryta detta möns-
ter har tagits under 2008. Vi har ett aktivare återförsäljarnät, 
en starkare sälj- och marknadskår och en mer konkurrens-
kraftig produktportfölj inom både Access och Transporta-
tion. De nya taggarna har skapat nya möjligheter inom 
Access, t.ex. för samarbetet med Statens Kärnbränslehan-
tering AB, som offentliggjordes under februari 2009. Även 
applikationsområdet Transportation har lyckats med viktiga 
inbrytningar på den amerikanska marknaden, där nu Bola-
gets största amerikanska partner ska börja sälja produkter 
till Transportation segmentet. Ett närmare samarbete med 
ett antal strategiska partners har gjort att produktledningen 
har ett bättre beslutsunderlag för Forskning- och utveck-
lingsavdelningens aktiviteter.

I takt med att TagMaster på kort tid lyckats stabilisera sin 
egna situation har tyvärr lågkonjunkturen förändrat förutsätt-
ningarna något. Den uppskattade tillväxten på RFID-mark-
naden har reducerats från drygt trettio till knappt tio procent 
för 2009 enligt VDC Research Group. Lågkonjunkturen kom-
mer dock med både hot och möjligheter. Inom applikations-
området Access märker vi att beslutsprocesserna tar längre 
tid och att vissa projekt läggs ned. För att möta den föränd-
rade omvärlden sker kontinuerligt en ökad fokusering på de 
målapplikationer som har potential att vara opåverkade av 
lågkonjunkturen. Applikationsområdet Transportation påver-
kas inte negativt utan  snarare positivt av lågkonjunkturen. 
Regeringar världen över ökar investeringarna inom tågindu-
strin, vilket TagMaster gör sitt yttersta för att ta del av. Värdet 
för varje enskild affär är större inom Transportation än 
Access, men  säljcyklerna och leveransprojekten är också 
längre. För Access är det primära målet att ta den nya port-
följen till befintliga partners, medan Transportations största 
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 utmaning är att utöka partnernätverket. Därför har framför 
allt Transportation fått kraftigt ökade säljresurser.  TagMaster 
är nu också moget att intensifiera samarbetet med strate-
giska partners med syfte att markant öka volymerna. Ett 
exempel på detta är samarbetet med Ansaldo S.A., som 
offentliggjordes i februari 2009.

Den 20 mars 2009 offentliggjorde TagMaster att ett nytt dist-
ributionsavtal slutits med Bolagets viktigaste partner på den 
kinesiska marknaden, Shanghai Richor Commercial Co., 
Ltd, (Richor). Detta innebär att det sedan 2006 ingångna 
avtalet om förvärv av Richors tillgångar har  terminerats samt 
att TagMaster ämnar likvidera sina två dotterbolag TagMas-
ter China Holding Co., Ltd i Hong Kong och TagMaster Iden-
tification Technology Co., Ltd i Shanghai. Följden av detta 
blir minskade omkostnader och kraftigt förbättrat kassa-
flöde. Framgent kan TagMaster och Richor nu fokusera på 
tillväxt på den kinesiska marknaden samt fortsätta leveran-
serna till FTRD för det kinesiska strömväxlingsprojektet.

Förändringsarbetet har varit intensivt och påfrestande för alla 
i TagMaster och jag är glad över att vi hunnit med så mycket 
under det gångna året. Eftersom vi började arbetet redan i 
februari 2008 fick vi möjligheten att anpassa oss till föränd-
rade förutsättningar innan lågkonjunkturen påverkade efter-
frågan. För att hantera den globala lågkonjunkturens utma-
ningar måste TagMaster fokusera ytterligare. Den närmaste 
tiden handlar därför om att fortsätta göra aktiva, strategiska 
vägval, komma närmare marknaden och utifrån det kontinu-
erligt optimera Bolagets resurser.

Christopher Grahn
VD, TagMaster AB (publ)

VD har ordet

Idag står TagMaster på en stabilare 

plattform än för ett år sedan.
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RFID (Radio Frequency Identification)

RFID (Radio Frequency Identification)

Inledning
RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik för att över 
avstånd läsa av lagrad information. Denna avläsning sker 
med hjälp av radiovågor, med ett antal olika frekvensband 
som används av olika system. Ett RFID-system består gene-
rellt av 2 huvudkomponenter:

ID-tagg med vitala delar som mikrochip och en antenn  ●

RFID-läsare bestående av bland annat sändare, motta- ●

gare, avkodare, kontrollenhet och interface

ID-taggar innehåller en elektroniskt lagrad identitet som kan 
avläsas med hjälp av en RFID-läsare. Denna identitet går 
enbart att få fram via en läsare och förfarandet kan kombine-
ras med krypteringsteknik, vilket möjliggör skydd från 
 obehöriga. Det finns även ID-taggar som kan ta emot och 
lagra information från läsaren. Avläsningen sker genom att 
RFID-läsaren sänder ut radiovågor och när en ID-tagg 
 passerar ett område i närheten av denna läsare, överförs 
data från ID-tagg till RFID-läsare. RFID-läsaren avkodar 
 därefter ID-taggens data för att utvinna identiteten, och 
skickar informationen vidare uppåt i systemet, exempelvis till 
en anpassad mjukvara, alternativt själv tar ett lokalt beslut.

En ID-tagg är en elektronisk enhet, vanligtvis stor som ett 
kreditkort, även om en mängd former och storlekar förekom-
mer. Denna ID-tagg kan monteras på till exempel ett fordon 
som en bil, lastbil, buss eller tåg, alternativt monteras på 
andra föremål eller bäras av en person.

Läsavståndet mellan ID-tagg och RFID-läsare kan variera 
från ett par centimeter upp till några hundra meter för aktiva 
taggar, beroende på frekvensband, uteffekt samt antenner-
nas utförande och placering.

Produktsegment
RFID-produkter kan delas in i ett flertal segment. Nedanstå-
ende tabell åskådliggör på ett förenklat sätt en uppdelning 
efter frekvensenband. Frekvens påverkar fundamentala 
egenskaper hos systemet och där med även applikations-
område. TagMaster erbjuder produkter inom produktseg-
ment UHF (Ultra High Frequency) för frekvensområdet 2,45 
GHz.

ID-taggar klassificeras dessutom ofta i tre grupper; passiva-, 
semi-passiva- och aktiva ID-taggar.

RFID-teknik användes av Storbritannien redan under andra världskriget i syfte att identifiera egna strids-
flygplan och stridsskepp. År 1973 presenterades det första patent som beskriver RFID-teknik som den 
används idag. Numera är RFID en globalt etablerad teknik som genererar affärsnytta i form av ökad 
effektivitet, kundservice, säkerhet, bekvämlighet och kontroll inom en rad olika applikationsområden 
och branscher.

PRODUKTSEGMENT
LF – 
LOw FREqUENCY

HF –
HIGH FREqUENCY

UHF –
ULTRA HIGH FREqUENCY

UHF – 
ULTRA HIGH FREqUENCY

Frekvens 125kHz 13,56MHz 868MHz 2,45GHz

ID-tagg Passiv Passiv Passiv/semi-passiv/aktiv Passiv/semi-passiv/aktiv

Möjlighet att läsa av information Ja Ja Ja Ja

Möjlighet att lagra information Nej Nej Ja Ja

Läsavstånd < 1m Ca 1m 2 – 8m 2 – 20m

Applikationsområde Inpassering
Djurmärkning
Industritillämpningar

Inpassering
Förpackningar
Klädmärkning

Inpassering
Lastpallar

Inpassering
Tåg, transport
Industritillämpningar

TagMasters segment
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Passiva ID-taggar 
ID-taggar som inte är utrustade med batterier benämns 
 passiva taggar och måste belysas med energi för att fung-
era. Radiovågorna som skickas från RFID-läsaren förser ID-
taggen med energi så att den kan skicka information tillbaka 
till läsaren. Typiska användningsområden för ID-taggar inom 
detta frekvensområde är logistiksystem, industritillämp-
ningar, butikssystem samt dörrpassage och fordonssystem.

Semi-passiva ID-taggar
Semi-passiva ID-taggar är främst lämpade för användning 
på längre läsavstånd men även höga passagehastigheter. 
Säkerheten i avläsning samt möjligheten att skapa ett väl 
definierat avläsningsområde är avgörande faktorer inom 
många tillämpningar. Fordonspassage är typiska tillämp-
ningar för både bilar, bussar och tåg. Användningsområden 
är även installationer för personpassage samt hantering av 
större föremål som till exempel containers och industri-
tillämpningar.

TagMasters produkter är baserade på semi-passiv teknik. 
Detta ger fördelar som långa läsavstånd och snabb upp-
startstid vilket i sin tur medger avläsning vid höga passage-
hastigheter. Vid användandet av semi-passiv teknik är det 
dessutom möjligt att förutbestämma ID-taggens funktionella 
livslängd. Det frekvensområde som används är 2,45 GHz. 
vilket tillsammans med semi-passiva ID-taggar ger ett 
mycket väldefinierat och homoget område i vilken taggen 
framgångsrikt kan avläsas.

Aktiva ID-taggar
Aktiva taggar används med fördel på tillämpningar där krav 
ställs på mycket långa läsavstånd men även där snabb 

avläsning är ett krav. Möjlighet ges även till lagring av infor-
mation i ID-taggen vilket fordras inom vissa tillämpnings-
områden. Exempel på tillämpningar kan vara fordon och 
containers eller liknande.

Applikationsområden för RFID
RFID-teknologi lämpar sig väl för ett antal olika applikationer. 
RFID-system finns installerade inom ett stort antal branscher 
som exempelvis tillverkning, läkemedel, transport, militär, 
detaljhandel och jordbruk. De initiativ som tagits av större 
detaljhandelskedjor har givit ökad insikt om de möjligheter 
som enklare RFID-system erbjuder. Generellt sett är RFID-
teknologin främst lämpad för applikationer som kräver mer 
exakt data eller ett stort antal datainsamlingspunkter samt 
när processer är komplexa och streckkodstekniken inte är 
lämplig.

Utöver de kunder som verkar inom mer etablerade områden 
och som idag har många års erfarenhet av RFID tillkommer 
nya kunder inom nya tillämpningsområden till vilka nya tjäns-
ter kan erbjudas. Med denna utveckling har många större 
systemintegratörer och konsultbolag implementerat RFID 
i sitt utbud vilket resulterar i att teknologin får en bredare 
marknad. Denna trend innebär att den tillgängliga markna-
den växer och att fördelarna med beröringsfri identifiering 
utgör en naturlig del av många företags verksamhet. 

Trots att RFID-teknologin funnits sedan andra världskriget 
befinner den sig fortfarande enbart i ett tidigt stadium av 
mognad. Tekniken öppnar dörren till helt nya sätt att 
 kommunicera mellan människa och maskin, mellan maskin 
och system och det kan ske på långt avstånd och i hög 
 hastighet.

RFID (Radio Frequency Identification)

TagMaster erbjuder produkter för frekvensområdet 2,45 GHz men arbetar också intensivt för att bredda produktportföljen genom att gå in i   
nya frekvensområden som marknaden efterfrågar.
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Verksamheten

Verksamheten

Inledning
TagMaster utvecklar, tillverkar och marknadsför RFID- 
produkter. Bolagets produkterbjudande omfattar ett brett 
sortiment av artiklar inom tre produktgrupper; RFID-läsare, 
ID-taggar samt mjukvara och tillbehör. TagMasters produk-
ter används exempelvis för automatisk identifiering av  fordon, 
spårbunden trafik, lastbärare och människor. TagMasters 
verksamhet bedrivs huvudsakligen inom två applikations-
områden; Access och Transportation – som under 2008 
representerade 67 procent respektive 32 procent av Bola-
gets nettoomsättning. Övrig försäljning utgjorde 1 procent 
av TagMasters nettoomsättning 2008. Inom Bolagets båda 
applikationsområden har TagMaster identifierat delsegment 
av marknaden i form av ett antal målapplikationer som utgör 
prioriterade marknadssegment för ökad bearbetning.

Under 2008 utgjordes cirka 96 procent av TagMasters 
 försäljning av export. Främst sker export till övriga markna-
der i EMEA (Europe, the Middle East and Africa), APAC (Asia 
Pacific) och Americas. Bolagets huvudsakliga marknad var 
under 2008 EMEA som svarade för cirka 63 procent av 
 Bolagets nettoomsättning, följt av APAC som utgjorde cirka 
22 procent. TagMasters säte är beläget i Stockholm och 
Bolaget har ett dotterbolag i Shanghai. Till största del sker 
TagMasters försäljning genom indirekt försäljning via 
 systemintegratörer, OEM-kunder och återförsäljare. Antalet 
anställda i TagMaster uppgick per den 31 december 2008 till 
19 (21 föregående år), varav 18 (19) var anställda vid huvud-
kontoret i Kista.

Affärsmodell
Bolaget har ett stort antal egna patent för de produkter som 
TagMaster utvecklar i samarbete med sina leverantörer. 
 TagMaster har en egen säljorganisation som marknadsför 
Bolagets produkter mot geografiskt indelade marknader och 
bearbetar TagMasters befintliga och potentiella försäljnings-
kanaler. Bolaget bedriver indirekt försäljning till slutkund 
genom tre huvudsakliga försäljningskanaler; OEM-kunder, 
systemintegratörer och andra återförsäljare. På vilket sätt 
TagMaster når slutkund varierar mellan de geografiska mark-
naderna och beror på lokala förutsättningar.

■  EMEA, 63 %

■  APAC, 22 %

■  Americas, 15 %

Nettoomsättning per geografisk marknad, 2008

■  Access, 67 %

■  Transportation, 32 %

■  Övrig verksamhet, 1%

Nettoomsättning per applikationsområde, 2008
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Verksamheten

Produktsortiment
TagMaster tillhandahåller ett brett sortiment av RFID-produk-
ter inom frekvensområdet 2,45 GHz. Dessa produkter kan 
integreras i övergripande informationssystem eller installeras 
som helt fristående enheter. TagMasters produkterbjudande 
omfattar RFID-läsare, ID-taggar och ett antal komplette-
rande produkter som används för montering av utrustning 
samt utvecklingsverktyg för anpassning av den inbyggda 
mjukvaran. Produktens specifika egenskaper avgörs av 
parametrar som till exempel önskat avstånd mellan RFID-
läsare och ID-tag, i vilken hastighet som ID-taggen passerar 
RFID-läsaren vid avläsning, tillförlitlighet samt enkelhet vid 
integration med andra system. 

 
TagMasters produkter är främst lämpade för marknadsseg-
ment där identifieringsbehoven är lång räckvidd mellan RFID-
läsare och ID-tagg, höga passagehastigheter samt mycket 
hög tillförlitlighet. Dessutom kräver vissa segment, främst 
inom applikationsområdet Transportation, att produkterna är 
anpassade för påfrestande miljöer vad gäller mekaniska 
påkänningar, temperatur och elektromagnetisk interferens. 
TagMasters produkter delas in i tre produktgrupper; ID- 
taggar, RFID-läsare samt mjukvara och tillbehör.

PRODUKTGRUPPER

ID-taggar TagMaster utvecklar och tillverkar semi-passiva ID-taggar som inte 
kräver någon starttid för att reagera på en signal från en RFID-läsare. 
TagMasters ID-taggar innehåller antenn för sändning och mottagning, 
minneskrets och batteri. ID-taggarna har god hastighetsprestanda, 
något som krävs till exempel vid avläsning av ett förbipasserande 
objekts identitet. Avläsning av objekt med en passagehastighet på upp 
till 400 km/h är möjlig med Bolagets produkter. Maximal läsräckvidd 
mellan RFID-läsare och ID-tagg uppgår till 20 meter med de nya taggar 
som utvecklats. I säkerhets- och logistiktillämpningar behövs ibland 
enbart möjlighet att lagra användarinformation i taggen och TagMaster 
tillhandahåller därför både ID-taggar som bara kan läsas (read-only) 
och taggar som även kan lagra information (read/write). Livslängden 
på ID-taggarna är upp till 10 år, men varierar beroende på typ av 
ID-tagg.

RFID-läsare TagMasters RFID-läsare är integrerade och består av sändare, motta-
gare, kontrollenhet för bearbetning och lagring av information samt 
fysiska gränssnitt för kommunikation med andra system. TagMasters 
RFID-läsare möjliggör simultan avläsning av flera ID-taggar inom ett 
läsområde. Utöver möjlighet att avläsa information från ID-taggar har 
RFID-läsaren en detektor som mäter rörelse och riktning hos objekt, 
även om ID-taggar saknas. TagMasters RFID-läsare är baserade på 
Linux och har en öppen utvecklingsplattform.

Mjukvara och tillbehör Utöver ID-taggar och RFID-läsare marknadsför TagMaster även mjuk-
vara och tillbehör. Exempel på mjukvara är program som möjliggör lag-
ring av information och ger beslutsunderlag samt genom anslutning till 
en värddator kan implementeras i befintliga kontrollsystem och kom-
munikationsprotokoll. Exempel på tillbehör är monteringsanordningar 
för RFID-läsare och ID-taggar anpassade för olika ytor.
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TagMasters produktgrupper delas in i två produktserier; 
Heavy Duty och Long Range.

HD-serien (Heavy Duty)
TagMasters artiklar inom HD-serien är utformade för att klara 
av fysiskt krävande miljöer med kraftiga temperaturväxlingar, 
vibrationer, fukt, smuts och kemikalier. Produktserien 
används främst inom applikationsområdet Transportation 
där ID-taggar vanligtvis monteras på tåg och RFID-läsaren 
monteras mellan tågrälsen eller bredvid spåret.

LR-serien (Long Range)
Inom LR-serien erbjuder TagMaster produkter för använd-
ning inom främst applikationsområdet Access. Produktse-
rien har inte samma krav på tålighet mot fysiska påfrestningar 
som produkter inom HD-serien, men möjliggör avläsning av 
ID-taggar i höga hastigheter kombinerat med lång räckvidd.

Applikationsområden
TagMasters verksamhet delas in i två applikationsområden; 
Access och Transportation.

ACCESS TRANSPORTATION

Andel av nettoomsätt-
ning under 2008

67% 32%

Användningsområden Parkering, 
 Fordonspassage, 
Gruvor, Industri-
anläggningar och 
Hamnar

Tunnelbanor, 
 Spårvagnar samt 
Intercity- och 
Godståg

Produktserie Främst LR-serien Främst HD-serien

Applikationsområde Access
Access är TagMasters nettoomsättningsmässigt största 
applikationsområde. Inom Access erbjuder TagMaster RFID-
lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjliggör 
automatisk identifiering av fordon för exempelvis passage till 
olika former av parkering, behörighet för inpassage på ett 
avgränsat område eller kontroll av ett fordons identitet och 
personidentifiering. Produkterna inom Access används till 
exempel som integrerade lösningar i privata säkerhets-
system, kontrollsystem och parkeringssystem. Produkterna 
riktar sig även i stor utsträckning till företag som utvecklar 
och implementerar säkerhetslösningar samt system som till 
exempel används till att bevaka tillträden till gruvor, industrier 
och hamnar. TagMasters huvudsakliga partners inom 
 applikationsområdet är systemintegratörer som levererar 
kompletta lösningar till slutkunder innefattande hårdvara, 
mjukvara, installation och service.

De produkter som tillhandahålls inom applikationsområdet 
är anpassningsbara och kan användas parallellt med redan 
implementerade system för att ge ökad säkerhet eller funk-
tion. Detta ger TagMaster möjlighet att uppgradera redan 
befintliga system till exempel genom att byta ut existerande 
lösningar mot moderna långdistansläsare och samtidigt 
behålla all annan installerad utrustning. Dessa egenskaper 
underlättar Bolagets förmåga att göra uppgraderingar av 
befintliga installationer till en begränsad investering för slut-
kunden. 

Applikationsområdet Access delas grovt in i fyra målapplika-
tioner, vilka utgör delsegment av marknaden som TagMaster 
prioriterar och har för avsikt att öka marknadspenetrationen 
inom; Access Control, Parking, Traffic Solutions och Fleet 
Management. 

Verksamheten

TagMasters nettoomsättning per applikationsområde
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Access Control
Att kontrollera fordon av olika slag med avseende på dess 
in- och utpassering är Bolagets nettoomsättningsmässigt 
största målapplikation. Access control är ett användnings-
område som växer stadigt på grund av att antalet människor 
och fordon ökar samtidigt som myndigheter, privatvärdar 
och företag upplever ett ökat behov av säkerhet och möjlig-
het till kontroll. I synnerhet är det möjligheten till att driva in 
mer pengar till en verksamhet på ett rättvist och korrekt sätt 
baserat på t ex användande, därav det viktiga kravet på 
säker identifiering. Exempel på användningsområden inom 
Access control är; inhängande områden, bostadsområden, 
flygplatser, industrier och hamnar. EU-kommissionen har 
föreslagit att hamnsäkerheten skall förbättras – tillträde till 
hamnområden skall begränsas och kontrolleras, på samma 
sätt som flygplatser redan har en hög säkerhetsnivå. På 
denna delmarknad är TagMaster väl positionerade i och med 
tidigare genomförda framgångsrika installationer inom ham-
nar. Under senare år har TagMaster tagit flera order, med 
möjlighet till merförsäljning, där Bolagets produkter bidrar till 
ökad hamnsäkerhet.

Parking
Även inom målapplikationen Parking erbjuds applikationer 
som används främst i anknytning till kommersiell- och 
 boendeparkering. Marknaden för kommersiell parkering och 
betalningsviljan för säkerhet, bekvämlighet och service ökar 
globalt. Det finns ett stort intresse för Bolagets produkter 
inom Parking och TagMaster bedömer sina möjligheter som 

goda att vinna framgång genom systemintegratörer och 
samarbete med ledande leverantörer av parkeringssystem.

Traffic Solutions
Inom Traffic Solutions tillhandahålls produkter som ger 
användare möjlighet att kontrollera en identitet på ett objekt 
med installerad ID-tagg samt med hjälp av till exempel en 
databas fatta beslut baserat på objektets identitet. Trafik-
flöden av olika slag innefattas även i detta applikationsom-
råde. TagMaster samarbetar med flera systemintegratörer 
för att vidareutveckla system för kontroll av trafikflöden i till 
exempel statskärnor. Exempelvis har TagMaster nyligen 
mottagit en order för installation i en italiensk stad där syftet 
är att kontrollera och begränsa tillgängligheten till den 
 historiskt trafikkänsliga äldre stadskärnan. Produkter inom 
Traffic Solutions används också till att dirigera bussar vid 
bussterminaler.

Fleet Management 
TagMasters produkter inom Fleet management & Logistics 
används bland annat till automatisk bränslepåfyllning eller 
vägning av last. Genom att en RFID-läsare monteras på en 
bränslepump eller en våg, förutsatt att fordonet som tankat 
eller fyllt lastutrymmet har installerat en ID-tagg, ges möjlig-
het att väga fordonet före och efter tankningen eller pålast-
ningen. Informationen skickas sedan vidare till en värddator 
där den lagras för att användas som underlag för exempelvis 
fakturering. 

Verksamheten

Under 2008 har TagMaster fått ett genombrott i den så viktiga marknaden för detaljhandel i samarbete med en tysk partner. Konceptet ger 
goda förutsättningar för detaljhandlaren att kartlägga kunders köpbeteenden samt öka försäljningen. Under första kvartalet 2009 kom ytter-
ligare en order med samma koncept.
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Applikationsområde Transportation
Applikationsområdet Transportation representerar en allt-
jämt ökande andel av TagMasters årliga försäljning. Genom 
applikationsområdet marknadsför TagMaster produkter 
inom HD-serien, då dess kunder efterfrågar lösningar för 
 tillförlitlig identifiering vid avläsning av ID-taggar i krävande 
miljöer med hög passagehastighet. Applikationsområdets 
huvudsakliga kunder återfinns inom gods- och intercitytåg 
samt tunnelbanor och spårvagnar. Projekt inom kund-
segmentet tunnelbanor och spårvagnar är mer vanligt före-
kommande än de för gods- och intercitytåg, men betingar 
generellt sett lägre ordervärden. 

Investeringar i spårbunden trafik uppvisar god tillväxt globalt 
och TagMaster är väl positionerade för att ta del av förvän-
tade framtida order inom applikationsområdets båda 
 kundsegment och kommer bland annat att framöver  leverera 
produkter till såväl nya tunnelbanelinjer som modernisering 
av befintliga linjer.

Inom applikationsområdet har Bolaget definierat tre målapp-
likationer som avser delsegment av marknaden som är av 
speciellt stort intresse för TagMaster; Onboard Solutions, 
Train/Traffic Monitoring och Quality Control.

Onboard Solutions
Inom Onboard Solutions används RFID för att reagera på en 
händelse som normalt sett kräver ett omedelbart beslut 
ombord på tåg. Befintliga exempel på detta inkluderar auto-
matiserade lösningar för byte av radiokanal i samband med 
byte av signaloperatörer, men även för automatisk strömväx-
ling i neutrala zoner. TagMaster’s Onboard Solutions har 
också en ”accurate positioning” lösning, som möjliggör en 
exakt kalibrering av tågets position längs spåret. I samtliga 
applikationer är förmågan att leverera tillförlitlig identifiering 
och beslutsunderlag för tågets beskaffenhet direkt från 
RFID-läsaren, en huvudorsak till att dessa lösningar kräver 
mycket tillförlitlig RFID-utrustning.

Train/Traffic Monitoring
Inom målapplikationen Train/Traffic Monitoring används 
 TagMasters produkter för positionering och identifiering av 
spårbunden gods- och intercitytåg samt tunnelbanor och 
spårvagnar. RFID-läsare är i dessa applikationer monterade 
vid sidan av spåret eller på rälsen och ID-taggarna är monte-
rade på tågvagnar. Karaktäristiskt för applikationer inom 
Train/Traffic Monitoring är att de ger information om tågets 
identitet och position till olika typer av system för passagera-
rinformation och ger underlag för serviceintervaller. 

Quality Control.
Inom Quality Control monteras RFID-läsare vid sidan av 
 spåret eller mellan rälsen och ID-taggarna är monterade på 
tågvagnarna. Typiska applikationer av detta slag är Train 
Condition Maintenance, där ett system vid sidan om spåren 
mäter tåghjulens behov av service på ett tåg som rör sig i 
hög hastighet. Dessa system behöver en exakt och pålitlig 
metod att läsa av det passerande tåget. 

Verksamheten

Nettoomsättning för applikationsområdet Transportation 
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Genom applikationsområdet Transportation marknadsför TagMaster produkter inom HD-serien, då dess kunder efterfrågar lösningar för 
 tillförlitlig identifiering vid avläsning av ID-taggar i krävande miljöer med hög passagehastighet.
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Geografisk närvaro
TagMaster har sitt säte i Stockholm. Bolagets produkter 
marknadsförs av egen säljkår på utvalda marknader, men 
huvudsakligen sker försäljning till slutkund genom externa 
försäljningskanaler runt om i världen. TagMasters huvudsak-
liga marknader är Tyskland, USA, Korea, Kina, Sverige och 
Italien, som tillsammans utgjorde 67 procent av Bolagets 
nettoomsättning under 2008. Nedan illustreras Bolagets 
 försäljningsutveckling per geografisk marknad. 

Nettoomsättning per geografisk marknad (KSEK) 2008 2007

EMEA 33 491 27 252

APAC 11 614 18 834

Americas 8 152 10 005

SUMMA 53 256 56 091

TagMaster har under 2008 delat upp Bolagets försäljnings-
organisation geografiskt och därmed har Bolaget mer foku-
serat på geografi än den tidigare applikationsområdesorga-
nisationen. Syftet med att fokusera säljkåren på ett 
geografiskt område har varit att effektivisera partnerbearbet-
ningen och intensifiera besök hos partners och slutkund. 
TagMasters ledning kommer att fortsätta fördjupningen av 
samarbetet med TagMasters partners för att skapa ett mark-
nadsdrivet bolag och öka nettoomsättningen från strategiskt 
utvalda partners. 

Verksamheten

Organisation

EMEA Americas

CFO 
Kristian Hansen

AXS, VP Sales & Mktg
Bo Tiderman

CTO 
Johan Franzén

TRP, Director 
Richard Holt

CEO 
Christopher Grahn

APAC
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Verksamheten

Produktion och leverantörer
Produkterna som TagMaster levererar tillverkas av ett antal 
geografiskt spridda produktionspartners, vilket möjliggör en 
betryggande produktionskapacitet med högsta möjliga 
 kvalitetsstandard i enlighet med ISO 9001-2000. Bolagets 
RFID-läsare tillverkas i Sverige och ID-taggar tillverkas i Kina. 
Tillverkningen av RFID-läsare, distributionsfunktionen samt 
Bolagets huvudlager är beläget i Ronneby. Detta minskar de 
interna transportkostnaderna och ger en stor flexibilitet 
i leveranserna till kund. 

Produktionen sker oftast i enlighet med prognostiserad 
 försäljning och leverans sker från lager i så nära samband 
med order som möjligt, vilket resulterar i korta leveranstider. 
LR-seriens läsare tillverkas direkt mot prognos där strategin 
är att hålla en mindre volym i lager av standardversionerna av 
läsarna för att kunna hålla korta leveranstider. HD-serien till-
verkas endast mot kundorder då dessa beställningar utgörs 
av större volymer med förväntad leverans över en längre tid.

Försäljningskanaler
Den huvudsakliga delen av TagMasters försäljning sker via 
återförsäljare, systemintegratörer och OEM-kunder. Genom 
TagMasters kontor i Stockholm bearbetas de lokala markna-
derna. Inom applikationsområdet Access är systemintegra-
törer som levererar kompletta lösningar avseende hårdvara, 
mjukvara, installation och service de viktigaste partnerna för 
TagMaster. Inom Transportation återfinns Bolagets huvud-
sakliga partners inom järnvägsindustrin, med fokus på 
 produkternas användning i tunnelbanor och spårvagnar 
samt intercity- och godståg. Samtliga partners utbildas på 
Bolagets produkter och specialiseras på relevanta målappli-
kationer för TagMasters RFID-teknik.

TagMaster har idag ett stort antal partners på utvalda geo-
grafiska marknader och de 25 nettoomsättningsmässigt 
största partnerna representerar cirka 80 procent av Bolagets 
nettoomsättning. I samband med att TagMaster nu breddat 
sin produktportfölj intensifierar Bolaget bearbetningen av nya 
partners på marknader där Bolagets målapplikationer 
bedöms som mest konkurrenskraftiga.

Strategiska partners
TagMasters applikationsområden riktar sig till ett flertal 
 slutkundssegment. Inom Access är parkeringsystems-
leverantörer viktiga strategiska partners. Inom Transportation 
återfinns Bolagets huvudsakliga slutkunder inom järnvägsin-
dustrin, med fokus på produkternas användning i tunnelba-
nor, på spårvägar samt intercity- och godståg. Inom ramen 
för den nya strategin har TagMaster ökat resurserna för att 
intensifiera samarbetet med befintliga strategiska partners 
på global och lokal basis samt söka nya partners. TagMaster 
har pekat ut ett mindre antal partners med vilka en närmare 
relation har skapats. Dessa strategiska partners är valda ur 
de prioriterade områdena och har även en lämplig geogra-
fisk spridning. Med dessa partners förs en nära dialog om 
marknadens utveckling samt företagets framtida produkter.  

Forskning och utveckling
TagMaster strävar efter att ligga i framkant vad gäller funktio-
nalitet, produktdesign och innovativa lösningar inom sina 
applikationsområden och målapplikationer. Nyutveckling av 
produkter och standardisering av befintliga produkter hante-
ras internt av TagMasters FoU-funktion. Samarbetsprojekt 
avseende utveckling av såväl hårdvara som mjukvara 
genomförs även tillsammans med utvecklingspartners för att 
erhålla specialistkunskap och för att öka tillgängliga resurser. 
Placeringen av TagMasters kontor i Kista medför en naturlig 
närhet till regionens kompetens.

TagMaster har under 2008 investerat totalt 9,5 miljoner kronor 
i FoU (14,5). Framöver kommer fokus att läggas på att stärka 
utbudet vad gäller avancerade lösningar baserade på sedan 
tidigare framtagna plattformar. Detta i kombination med fram-
tagande av helt nya produkter för krävande och specifika app-
likationer där nya lösningar krävs samt för att stärka Bolagets 
position inom befintliga applikationsområden.

Marknadsföring
TagMasters marknadsföringsinsatser innefattar viss annon-
sering, deltagande vid utställningar själva eller i samarbete 
med lokala partners, tryckt eller elektroniskt presentations-
material samt genomförande av kundmöten och direktmark-
nadsföring. TagMasters kundkontakter multipliceras genom 
nätverket av återförsäljare i form av globala partners, lokala 
distributörer och systemintegratörer. 



TagMaster AB – Årsredovisning 200814 TagMaster AB – Årsredovisning 2008

Verksamheten

Under senare år har säkerhetsdirektiven för hamnar skärpts. På denna delmarknad är TagMaster väl positionerade i och med tidigare genom-
förda framgångsrika installationer.
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Affärsidé, vision, mål och strategier

Affärsidé, vision, mål och strategier

Affärsidé
TagMasters affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra 
och sälja radiofrekvensbaserade produkter och system för 
automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, last-
bärare och människor med syfte att öka effektivitet, säkerhet 
och bekvämlighet samt minska människans miljöpåverkan.

Vision
TagMaster ska globalt förknippas med högsta kundvärde 
och vara förstahandsval för de av Bolaget valda applikations-
områden och marknadssegment. Genom kompetent, kund-
orienterad och dedikerad personal ska det vara enkelt att 
göra affärer med TagMaster. Våra produkter och system ska 
vara innovativa och av erkänt hög kvalitet.  

Mål
Under hösten 2008 beslutade styrelsen att målsättning är att 
TagMaster under den närmaste treårsperioden skall nå en 
genomsnittlig organisk nettoomsättningstillväxt om minst 
10 procent. Rörelsemarginalen skall inom tre år uppgå till 
minst 10 procent.

Strategier
TagMasters övergripande strategi är att vara ett marknads-
orienterat och partnernära bolag där marknadsföring och 
indirekt försäljning via partners ska stå i centrum. Bolaget 
skall vara en produkt- och systemleverantör till återförsäljare, 
systemintegratörer och OEM-kunder. Det ska vara enkelt att 
göra affärer med TagMaster, därför ska produkter och 
 system vara enkla att installera, kompatibla och lättillgäng-
liga för partners, kunder och underleverantörer. Interoperabi-
litet, multifunktionalitet och standardisering är viktiga för att 
underlätta integration av Bolagets produkter och system till 
andra närliggande lösningar.

TagMaster baserar sin marknads- och försäljningsstrategi på 
målapplikationer. En målapplikation är enbart ett delsegment 
av ett applikationsområde. Bolaget analyserar kontinuerligt 
potential och egen konkurrenskraft inom valda målapplika-
tioner för att aktivt reducera dessa och därmed optimera de 
begränsade resurserna. Bolaget strävar efter att öka netto-
omsättningen och förbättra lönsamheten per partner samt 
att förstärka det globala nätverket. Därför kommer Bolaget 
att ytterligare intensifiera samarbetet med sina partners och 
utöka produktportföljen genom att gå in i nya frekvensområ-
den som marknaden efterfrågar. Detta kommer att ske via 
strategiska samarbeten, köp av produkter, egenutveckling 
och/eller förvärv.

TagMaster har under en tid huvudsakligen satsat på två 
 applikationsområden. Access och Transportation. Access 
har fått en stark produktportfölj under 2008 i framför allt de 
nya taggarna och lågprisläsarna. Fokus är att med ny portfölj 
öka försäljningen hos befintliga partners samt på vissa nyck-
elmarknader finna nya partners. Med de nya taggarna har 
TagMaster också gått in på den stora marknaden för 
 personaccess, där Statens Kärnbränslehantering AB är en 
ny kund med stor potential. Marknadsföringsinsatserna 
kommer att höjas inom Access, med syfte att bättre under-
stödja säljkåren. Webbförsäljning kommer att ges mer 
utrymme för att öka tillgänglighet, kundnöjdhet samt för att 
effektivisera säljprocessen och säljresurserna. TagMasters 
strategi inom området Transportation är att marknadsföra 
den befintliga, mycket konkurrenskraftiga produktportföljen 
på nya geografiska marknader. Detta kommer att ske genom 
nya partners som tågtillverkare, signalsystemleverantörer 
och systemintegratörer. För detta har säljkåren utökats mar-
kant. Den amerikanska marknaden kommer att ges mer 
fokus i samband med affären med Ansaldo S.A. En av Bola-
gets viktigaste partner i USA kommer att påbörja försälj-
ningen av Transportation produkter under kvartal ett 2009.
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Finansiella mål och framtidsutsikter

Finansiella mål och framtidsutsikter

Tillväxt och lönsamhet
Styrelsens målsättning är att TagMaster under den närmaste 
treårsperioden skall uppgiva en genomsnittlig organisk net-
toomsättningstillväxt om minst 10 procent. Rörelsemargina-
len skall inom tre år uppgå till minst 10 procent.

Kapitalstruktur 
Styrelsens målsättning är att soliditeten skall uppgå till lägst 
35 procent.

Utdelningspolicy
Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets 
framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och 
 kassaflöden. Styrelsen för TagMaster gör bedömningen att 
kontant utdelning till aktieägarna ej kommer att lämnas de 
närmaste åren. 

Finanspolicy
Bolaget skall på ett optimalt sätt hantera in- och utbetal-
ningar och att placera likvida överskott eller finansiera likvida 
underskott på bästa sätt. Den likvida handlingsberedskapen 
skall normalt täckas av Bolagets löpande checkräkningskre-
dit. Eftersom Bolagets försäljning från tid till annan kan vara 
koncentrerad till ett mindre antal kunder kan likviditetsrisken 
från uteblivna eller försenade betalningar vara relativt stor. 
Detta ställer höga krav på en effektiv kreditprövning av nya 
kunder, samt kontinuerlig bevakning av de större kunderna. 
Löpande investeringar skall främst finansieras med egna 
medel.

Valutapolicy
Koncernen verkar internationellt och utsätts för transaktions-
risker vid köp/försäljningar och finansiella transaktioner i 
utländsk valuta. Valutaexponeringen avser primärt EUR och 
USD. Koncernen minimerar i enlighet med styrelsebeslut 
valutarisken med hjälp av prissättningsklausuler i kontrakt 
med kunderna och från och med 2009 finansiella instrument 
för valutasäkring. 

Rörelsekapitalbehov
Styrelsen bedömer att TagMaster har tillräckligt med rörelse-
kapital för att bedriva sin verksamhet enligt befintlig inriktning 
i minst tolv månader.

Framtidsutsikter
Efter en lång rad av kvartal med förlust har TagMaster sedan 
andra kvartalet 2008 gått med vinst. Med hjälp av den före-
trädesemission som skedde under 2008 har ambitionen varit 
att investera i en förstärkt och mer kundnära marknadsorga-
nisation; med fokus på slutkundernas krav och önskemål 
gällande deras val av produktapplikationer. Detta skulle ske 
med hjälp av företrädesemissionen som skedde under 
 försommaren 2008. Dock blev resultatet av emissionen ca 
10 mkr sämre än planerat. Huvuddelen av emissionslikviden 
gick därför till att täcka olika skulder, varför den planerade 
satsningen och Bolagets finansiella mål fick modifieras. 
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Inom Transportation är strategin att marknadsföra den befintliga, mycket konkurrenskraftiga produktportföljen på nya geografiska marknader. 
Förutom redan framgångsrika installationer, kommer den amerikanska marknaden att ges mer fokus i samband med affären med Ansaldo S.A., 
som offentliggjordes i februari 2009.
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Räkenskaper

Räkenskaper

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för TagMaster AB 
(publ.), organisationsnummer 556487-4534, avger härmed 
följande årsredovisning och koncernredovisning för 2008.

Verksamhet
TagMaster utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer pro-
dukter och system för automatisk identifiering av fordon, 
spårbunden trafik och lastbärare för att öka effektivitet, 
säkerhet, bekvämlighet och kontroll. Bolagets styrka är att 
tillhandahålla en lösning med lång läsräckvidd och hög 
 passagehastighet i krävande miljöer. Dessa prestanda inne-
bär att TagMasters marknad återfinns huvudsakligen inom 
applikationer där större objekt skall registreras vid passage 
på flera olika platser. Ett stort antal installationer finns idag för 
identifiering av följande objekt:

Personbilar, främst i samband med tillträde till parkering,  ●

för debitering och behörighetskontroller.
Lastbilar, främst vid cement-, olje- och sopdepåer, för  ●

ökad säkerhet och automatisk vägning samt debitering.
Bussar, tåg och annan spårbunden kollektivtrafik för pas- ●

sagerarinformation, trafikplanering och kvalitetsprogram.
Containers och andra lastbärare, främst inom transport  ●

och logistik, för ökad säkerhet, spårning och registre-
ring.
Bilkarosser under tillverkning (fabriksautomation) för  ●

ökad effektivisering och materialflödesstyrning.
Personaccess, exempelvis för registrering av människor  ●

i gruvor. Bolagets produkter integreras här med brand- 
och/eller säkerhetssystem.

TagMaster erbjuder ett konkurrenskraftigt program av pro-
dukter som enkelt kan integreras i övergripande informa-
tionssystem alternativt installeras som helt fristående enhe-
ter. Vidare erbjuder Bolaget marknaden ett antal koncept 
vilka ger ökad kundnytta vid användning av identifiering 
i samband med parkering, logistik och kvalitetskontroller.

2008 i sammandrag 
Försäljning och resultat

För 2008 redovisar Bolaget en nettoomsättning på 53,3 
MSEK (56,1). Resultatet efter finansiella intäkter och kostna-
der blev -2,4 MSEK (-7,0), vilket motsvarar -0,06 SEK (-0,19) 
per aktie (totalt 38 850 105 genomsnittligt antal aktier under 
året). Bolaget har uppvisat positiva kvartalsresultat sedan 
kvartal två 2008 då programmet för kostnadsreducering och 
strategin för större fokus på ett färre antal strategiska part-
ners började visa resultat.

Orderstocken uppgår per 31 december 2008 till 25,8 MSEK 
(26,7).

Bruttomarginalen under året uppgick till 63 % (56 %), som 
ett resultat av en mognad i produktionscykeln för GEN4-
läsarna, produktmix av försäljningen samt den för Bolaget 
gynnsamma valutautvecklingen under andra halvåret 2008.

Likviditet 
Per 31 december 2008 förfogade koncernen över 8,6 MSEK 
(3,0), varav checkräkningskredit 7,0 MSEK (5,0). Kundford-
ringarna uppgick till 9,8 MSEK (11,9) och leverantörsskul-
derna till 2,8 MSEK (8,2). Lagret uppgick till 7,4 MSEK (6,2). 

En företrädesemission genomfördes under kvartal två och 
inbringade Bolaget 14,0 MSEK, varav 9,3 MSEK betalades 
kontant och 4,7 MSEK betalades genom kvittning av lån. 
Efter avdrag för emissionskostnader gav detta ett tillskott i 
eget kapital med 11,6 MSEK. Bolaget har efter emissionen 
inga lån. De nya aktierna registrerades hos Bolagsverket och 
VPC i slutet av september.

Organisation
Den nya ledningsgrupp på tre personer som tillsattes under 
vintern 2008 har sedan dess förstärkts med ytterligare två 
personer. 

Styrelsearbete
Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under räkenskapsåret. 
Viktigaste frågorna som har behandlats är strategifrågor, 
finansieringsfrågor och förvärvsfrågor.



TagMaster AB – Årsredovisning 2008 TagMaster AB – Årsredovisning 2008 19

Tre nya styrelsemedlemmar, Magnus Wahlbäck, Xavier Aubry 
och Beatrice Kortner Henriksson, valdes in på 2008 års års-
stämma den 23 maj. Samtidigt avgick Jan Westlund, Tony 
Sandell, Ann Nilsson och Christopher Grahn som styrelsele-
damöter. Gary Glass omvaldes som ledamot.

Marknad
Den ökade försäljning som Bolaget visade upp under första 
till tredje kvartalet jämfört med föregående år bromsades 
upp under fjärde kvartalet på grund av den globala finanskri-
sen. Bolaget erfor en avmattad försäljning på alla TagMas-
ters geografiska marknader under november, men med en 
viss återhämtning under december. 

Den europeiska marknaden har under 2008 blivit TagMas-
ters största, medan den asiatiska marknaden har fallit tillbaka 
på grund av lokal lågpriskonkurrens. Nordamerika visar fort-
satt tillväxt inom Access och den spårbundna industrin visar 
på god potential för TagMasters Heavy Duty produktlinje. 
Bolagets viktigaste partner i USA gör kontinuerliga genom-
brott på nya spännade marknadssegment och från och med 
2009 har denna partner också tillåtelse att sälja och under-
hålla TagMasters HD produkter.

På grund av ytterligare förseningar har endast mindre leve-
ranser till projektet för automatisk strömväxling på huvudlin-
jen mellan Hong Kong och Beijing skett under året. TagMaster  
förväntar att leveranserna återupptas under kvartal två 
2009.

Forskning och Utveckling
I början av 2008 identifierades behovet av att komplettera 
produktportföljen inom applikationsområdet Access. Syftet 
var att öka konkurrenskraften inom valda målapplikationer 
genom att erbjuda fler alternativa produkter och varianter. 
Under kvartal fyra har Bolaget slutfört utvecklingen av den 
nya generationen taggar och två nya läsarvarianter inom LR-
serien. Alla produkterna lanserades i samband med mässan 
Intersec i Dubai i januari 2009.

Mottagandet av de nya taggarna har varit mycket positivt 
bland annat på grund av egenskaper som längre läsavstånd, 
mindre vinkelkänslighet och design. MarkTag MeM riktar sig 
mot marknaden för både fordon- och personaccess. Mark-
Tag MaX riktar sig mot marknaden för fordonaccess och har 
även egenskapen att den slutar fungera ifall den tas bort från 
den plats där den är fastklistrad. Parallellt med den nya 
generationens taggar har också den gamla generationens 
tagg fått ny design och nytt namn, MarkTag Classic. Priset 
har reducerats i syfte att öka konkurrenskraften mot låg-
prisleverantörer.

För målapplikationerna parkering, bostadsområden och per-
sonaccess har LR-3 eas lanserats. Det är en läsare som är 
enkel att installera och som täcker de viktigaste behoven 
inom enklare parkeringsinstallationer men även för vissa 
tillämpningar  inom området personaccess. I de fall installa-
tionen kräver mer funktionalitet och specialanpassning, men 
samma läsavstånd, erbjuder TagMaster LR-3 pro.

2009 i korthet
I takt med att TagMasters på kort tid lyckats stabilisera sin 
egna finansiella situation har tyvärr lågkonjunkturen förändrat 
förutsättningarna. Den uppskattade tillväxten på RFID-mark-
naden har reducerats från drygt trettio till knappt tio procent 
för 2009 enligt VDC Research Group.

Inom applikationsområdet Access sker kontinuerligt en ökad 
fokusering på de målapplikationer som har potential att vara 
opåverkade av lågkonjunkturen. TagMaster har fått ett stra-
tegiskt viktigt genombrott på den högintressanta marknaden 
för personaccess i och med en order från Svensk Kärn-
bränslehantering AB, som offentliggjordes den 5 februari 
2009. Denna order är den första av den nya MarkTag MeM.

Inom Transportation är marknads- och försäljningsstrategin 
att ta befintlig produktportfölj, som bevisligen är väldigt kon-
kurrenskraftig, till nya geografiska marknader, genom nya 
partners som tågtillverkare, signalsystemsleverantörer och 
systemintegratörer. För detta har säljkåren utökats markant. 
Den amerikanska marknaden kommer att ges mer fokus i 
samband med affären med Ansaldo S.A. som offentliggjor-
des i februari 2009 och Bolagets viktigaste partner i USA 
kommer att påbörja försäljningen av Transportation produk-
ter under kvartal ett 2009.

Den 20 mars 2009 offentliggjorde TagMaster att ett nytt dist-
ributionsavtal slutits med Bolagets viktigaste partner på den 
kinesiska marknaden, Shanghai Richor Commercial Co., 
Ltd, (Richor). Detta innebär att det sedan 2006 ingångna 
avtalet om förvärv av Richors tillgångar har terminerats samt 
att TagMaster ämnar likvidera sina två dotterbolag TagMas-
ter China Holding Co., Ltd i Hong Kong och TagMaster Iden-
tification Technology Co., Ltd i Shanghai. Följden av detta 
blir minskade omkostnader och kraftigt förbättrat kassa-
flöde. Framgent kan TagMaster och Richor nu fokusera på 
tillväxt på den kinesiska marknaden samt fortsätta leveran-
serna till FTRD för det kinesiska strömväxlingsprojektet.

Räkenskaper
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Aktieägare
Tagmaster AB (publ.) är listat och aktien handlas på mark-
nadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser 
är Remium AB. Antal aktieägare per 31 december 2008 i 
TagMaster var 2 045 (2 072).

De största aktieägarna per 2008-12-31: 
 
Namn Antal aktier Antal i %

Ålandsbanken AB 7 226 732       15,21    

Westlund, Jan 3 210 945        6,76    

Pictet & Cie 2 200 000        4,63    

Euroclear Bank S.A/N.V 1 950 000        4,10    

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension         1 754 600        3,69    

Banco Teknik & Innovation 1 600 001        3,37    

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 530 097        3,22    

Höglund Gunnarsson, Gerd Ulla-Britt 1 480 000        3,12    

Banque Carnegie Luxembourg Sa 1 089 185        2,29    

Hedensbergs Kapitalförvaltning AB 1 074 543        2,26    

Teminos AB 800 000        1,68    

Hamilton, Caroline 789 505        1,66    

Hamilton, Archibald 789 491        1,66    

Andersson, Margaretha 582 000        1,23    

Carlson, Stina 474 000        1,00    

Larsson, Per 458 000        0,96    

Andersson, Uno  454 000        0,96    

Övriga 20 043 392       42,19    

Totalt 47 506 491    100,00    

Styrelsens förslag till resultatdisposition (SEK)
Balanserat resultat – 40 793 921
Överkursfond  10 391 168
Årets resultat    – 1 579 814
Till årsstämmans förfogande  – 31 982 567

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i 
ny räkning. 

Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräk-
ningen uppgår till 32 917 765 kronor.
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RESULTATRÄKNING

(KSEK) NOT

TagMaster- 
koncernen

TagMaster- 
koncernen

TagMaster AB 
(publ.)

TagMaster AB 
(publ.)

2008 2007 2008 2007

Redovisningsprinciper 1

Nettoomsättning 2, 3 53 256 56 091 53 256 56 091

Övriga rörelseintäkter  2 169 103  2 169 103

SUMMA INTÄKTER  55 425 56 193  55 425 56 193

Rörelsens kostnader

Handelsvaror –20 420 –24 738 –20 420 –24 738

Övriga externa kostnader 4, 5 –15 429 –18 627 –14 807 –18 576

Personalkostnader 6 –20 893 –19 350 –20 867 –19 350

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 7 –438 –426  –415 –403

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  –57 181 –63 141  –56 510 –63 068

RÖRELSERESULTAT  –1 756 –6 948  –1 085 –6 875

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 16 34 195 21

Ränte- och finansieringskostnader  –691 –73  –690 –73

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER  
OCH KOSTNADER  –675 –39  –495 –51

ÅRETS RESULTAT  –2 431 –6 987  –1 580 –6 926

RESULTAT PER AKTIE –0,06 –0,19 –0,04 –0,19

ANTAL AKTIER, genomsnittligt 38 850 105 35 850 000 38 850 105 35 850 000

ANTAL AKTIER, periodens slut 47 506 491 35 850 000 47 506 491 35 850 000
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BALANSRÄKNING

(KSEK) NOT

TagMaster- 
koncernen

TagMaster- 
koncernen

TagMaster AB 
(publ.)

TagMaster AB 
(publ.)

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 929 1 282 846 1 193

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 –    –     109 109

Summa anläggningstillgångar  929 1 282  955 1 302

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 7 442 6 196 7 442 6 196

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 796 11 940 9 796 11 940

Fordringar på koncernbolag              –                 –    1 101 350

Övriga kortfristiga fordringar 1 596 2 047 1 509 1 977

Aktuella skattefordringar 439 430 439 430

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 9 1 291 1 380 1 291 1 380

Kassa och bank  1 640 204  1 513 0

Summa omsättningstillgångar  22 205 22 196  23 091 22 273

SUMMA TILLGÅNGAR  23 134 23 478  24 046 23 575

Räkenskaper
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(KSEK) NOT

TagMaster- 
koncernen

TagMaster- 
koncernen

TagMaster AB 
(publ.)

TagMaster AB 
(publ.)

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (47 506 491 aktier) 4 751 3 585 4 751 3 585

Bundna reserver / Reservfond 43 083 42 984 42 967 42 967

Överkursfond – – 10 391 –

Fria reserver / Balanserat resultat –30 487 –33 875 –40 794 –33 868

Årets resultat  –2 431 –6 987  –1 580 –6 926

Summa eget kapital  14 916 5 707  15 735 5 758

Avsättningar 10 221 221  221 221

Summa avsättningar  221 221  221 221

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag               –                 –     93 93

Summa långfristiga skulder               –                 –     93 93

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 766 8 239 2 766 8 239

Checkräkningskredit 11              –    2 154                  –    2 154

Övriga kortfristiga skulder 574 531 574 483

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12 4 657 6 627  4 657 6 627

Summa kortfristiga skulder  7 997 17 550  7 996 17 503

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 134 23 478  24 046 23 575

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Företagsinteckningar 7 000 6 000 7 000 6 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga  Inga Inga

BALANSRÄKNING, forts. 

Räkenskaper
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KASSAFLÖDESANALYS

(KSEK)

TagMaster- 
koncernen

TagMaster- 
koncernen

TagMaster AB 
(publ.)

TagMaster AB 
(publ.)

2008 2007 2008 2007

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster –1 756 –6 948 –1 085 –6 875

Avskrivningar 438 426 415 403

Övriga ej likviditetspåverkande poster 178 36 –8 19

Erhållen ränta 16 34 195 21

Erlagd ränta och finansieringskostnader –691 –73 –690 –73

Ökning/minskning varulager –1 246 –2 175 –1 246 –2 175

Ökning/minskning kundfordringar 2 144 1 661 2 144 1 661

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 530 –730 –203 –1 006

Ökning/minskning leverantörsskulder –5 473 196 –5 473 196

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder –2 047 734  –1 880 673

Kassaflöde från den löpande verksamheten –7 907 –6 839  –7 831 –7 154

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –75 –393 –75 –282

Sålda materiella anläggningstillgångar 16 21  16 21

Kassaflöde från investeringsverksamheten –59 –372  –59 –261

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Företrädesemission 11 557                  –     11 557                  –    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 557                  –     11 557                  –    

PERIODENS KASSAFLÖDE 3 590 –7 211  3 667 –7 415

Likvida medel vid periodens början –1 950 5 261  –2 154 5 261

Likvida medel vid periodens slut 1 640 –1 950  1 513 –2 154

Likviditet inklusive ej utnyttjat kreditutrymme 8 640 3 050  8 513 2 846
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(KSEK)  
 
TagMasterkoncernen Aktiekapital

Bundna 
reserver

Fria  
reserver

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2006-12-31  3 585 42 967 –33 875 12 677

Årets resultat   –6 987 –6 987

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter  17 17

Eget kapital 2007-12-31  3 585 42 984 –40 862 5 707

Årets resultat   –2 431 –2 431

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter  99 –16 83

Företrädesemission 1 166 10 391 11 557

Eget kapital 2008-12-31  4 751 43 083 –32 918 14 916

TagMaster AB (publ.) Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat 

resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2006-12-31 3 585 42 967 – –33 868 12 684

Årets resultat    –6 926 –6 926

Eget kapital 2007-12-31 3 585 42 967 – –40 794 5 758

Årets resultat    –1 580 –1 580

Företrädesemission 1 166  10 391  11 557

Eget kapital 2008-12-31 4 751 42 967 10 391 –42 374 15 735

Aktiekapitalet består av 47 506 491 B-aktier. Varje aktie berättigar till 1 röst.
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NOTER

NOT 1 Redovisningsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Belopp anges i KSEK.

Koncernredovisning
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär 
att dotterföretagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin 
 helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av 
dotterföretagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Bolagets samtliga utländska dotterföretag klassificeras som självstän-
diga dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av 
deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterföretagens tillgångar 
och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultat-
räkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser 
förs direkt till koncernens egna kapital. Internvinster inom koncernen 
 elimineras i sin helhet.

I koncernkonsolideringen har i balansräkningen använts  kursen 10,986 
SEK/EUR och 1,13 SEK/RMB samt i resultaträkningen 9,6055 SEK/
EUR och 0,9464 SEK/RMB.

Redovisning i resultat- och balansräkning och kassaflödesanalysen för 
2007 och 2008 avser koncernen respektive TagMaster AB (publ.).

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens 
kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 
nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt rörelsekostnader.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunder, 
i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter 
moms och rabatter.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller  operationella, 
redovisas som hyresavtal (operationella  leasingavtal). Leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt över  leasingperioden.

Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, 
inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och kapital-
marknad, valutakurser och räntesatser. Koncernens övergripande 
 riskhanteringsprogram fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på koncernens finansiella resultat. Finans- och riskhanteringen 
sköts av finansavdelningen enligt principer som godkänts av styrelsen, 
för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att mini-
mera hanteringsrisker. Finansavdelningen svarar för koncernens låne-
finansiering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som intern-
bank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Finansavdelningen 
identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med 
koncernens operationella enheter.

Valutarisker
Koncernen verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid 
köp/försäljningar och finansiella transaktioner i utländsk valuta. Valuta-
exponeringen avser primärt EUR och USD. Koncernen minimerar valu-
tarisken med hjälp av prissättningsklausuler i kontrakt med kunderna. 
Moderföretaget har ett antal innehav i utländska dotterföretag vilkas 
 nettotillgångar exponeras för valutaomräkningsrisker.

Ränterisker
Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt 
 oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Koncernen 
innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar. Koncernen lånar till rörlig 
ränta.

Kreditrisk
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen 
har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och 
tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. 

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det 
 lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs systematiskt av över den 
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas  följande avskriv-
ningstider: Inventarier, verktyg och installationer: 5 år.

Forsknings- och utvecklingsarbeten
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten har sedan Bolagets 
 bildande kostnadsförts löpande eftersom livscyklerna och därmed 
intäkterna för individuella produkter är svåra att tidsbestämma.

Periodisering
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovis-
ningssed.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavan-
den, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en 
obetydlig risk avseende värdefluktuationer, dels handlas på en öppen 
marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten.
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Nyckeltalsdefinitioner
Bruttomarginal: Omsättning minus kostnader för handelsvaror i 

 förhållande till omsättning.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till 
nettoomsättning. 

Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslut-
ningen.

Avkastning på  

eget kapital: 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital och obeskattade reser-
ver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på  

totalt kapital: 
Resultat före avdrag för räntekostnader i 
 förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Resultat per  

aktie: 
Periodens resultat i förhållande till genom snittligt 
antal aktier.

NOT 2  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Under åren 2007 och 2008 har det inte skett någon försäljning mellan 
koncernföretagen.

NOT 3 Nettoomsättning per geografisk marknad 
(koncernen och moderbolaget)

2008 2007

EMEA 33 491 27 252

APAC 11 614 18 834

Americas 8 152 10 005

Summa nettoomsättning 53 256 56 091

Nettoomsättning per verksamhetsgren  
(koncernen och moderbolaget)

2008 2007

Access 36 162 39 269

Transportation 16 785 16 224

Övrigt 310 598

Summa nettoomsättning 53 256 56 091

NOT 4 Arvoden till revisorer  
(koncernen och moderbolaget)

2008 2007

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 170 244

 varav revisionsarvode 150 192

Övriga 5             –    

 varav revisionsarvode 5             –    

Utöver vad som redovisats ovan har Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB arvoderats 247 KSEK avseende revisionsinsatser i samband med 
den under 2008 genomförda företrädesemissionen. Detta har redovi-
sats mot eget kapital.

NOT 5 Leasingkostnader  
(koncernen och moderbolaget)

2008 2007

Totala leasingkostnader  
(exklusive hyra för lokaler) 862 947

NOT 6 Medeltal anställda, sjukfrånvaro, löner,  
andra ersättningar och sociala avgifter 
Koncernen

2008 2007

Kvinnor 3 4

Män 18 18

Medeltal anställda 21 22

Medelantal anställda per land:

Sverige 19 20

Singapore 1 1

Kina 1 1

 21 22

Moderbolaget

2008 2007

Kvinnor 3 4

Män 17 17

Medeltal anställda 20 21

Styrelse och ledande befattningshavare  
(koncernen och moderbolaget)

2008 2007

Styrelse:

Kvinnor 1 1

Män 3 4

Antal ledamöter i styrelsen 4 5

Verkställande direktör och ledande 
befattningshavare:

Kvinnor             –                –    

Män 5 3

Antal ledande  
befattningshavare 5 3

Redovisning av sjukfrånvaro  
(avser moderbolaget)
Totalt uppgick sjukfrånvaron till 1,7 % (3,3 %) av totalt tillgänglig 
 arbetstid.

Av sjukfrånvaron utgjorde långtidssjukfrånvaro 0 % (18,2 %).

Ingen särredovisning per åldersgrupp görs eftersom ingen grupp 
 omfattar minst 10 anställda.

Räkenskaper
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Löner och ersättningar  
(koncernen och moderbolaget):

2008 2007

Styrelse 550 630

Verkställande direktör 1 419 863

Övriga anställda 12 578 11 945

Totala löner och ersättningar 14 547 13 439

Sociala avgifter inklusive  
löneskatt 4 653 4 040

Pensionskostnader för  
verkställande direktör 275 209

Pensionskostnader för övriga anställda 1 543 1 847

Totala löner, ersättningar och 
sociala avgifter 21 018 19 534

2008 2007

Konsultarvoden till styrelsen:

Beamex AB, 556279-2290 
(Jan Westlund)             –    469

Competence In Management, 556521-4250 
(Ann Nilsson)             –    21

Henrik Vilselius & Co AB, 556654-5603 
(Henrik Vilselius)             –    16

C Grahn Enterprises AB,  
556613-7591  
(Christopher Grahn)             –    111

 – 618

Verkställande direktörens anställningsvillkor
Anders Holmlund avgick som VD 2008-01-06 och var anställd t o m 
2008-05-18.

För perioden 2008-05-19 – 2008-07-25 utgick avgångsvederlag om 
171 tkr + sociala avgifter.

Christopher Grahn är VD sedan 2008-01-07. Uppsägningstid vid 
 uppsägning från bolagets sida är 9 månader och vid uppsägning från 
VDs sida 6 månader.

NOT 7 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen

2008-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 586 3 268

Inköp inventarier under året 92 393

Försäljningar och utrangeringar under året –16 –75

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 662 3 586

Ingående avskrivningar 2 303 1 928

Försäljningar och utrangeringar under året –8 –50

Avskrivningar under året 438 426

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 2 733 2 303

Utgående restvärde enligt plan 929 1 282

Moderbolaget

2008-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 475 3 268

Inköp inventarier under året 75 282

Försäljningar och utrangeringar under året –16 –75

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 534 3 475

Ingående avskrivningar 2 281 1 928

Försäljningar och utrangeringar under året –8 –50

Avskrivningar under året 415 403

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 2 688 2 281

Utgående restvärde enligt plan 846 1 194

NOT 8 Andelar i koncernföretag

Kapital-  
och röst-

andel

Bokfört värde

2008-
12-31

2007-
12-31

TagMaster Finance AB  
(säte i Stockholm),  
org 556590-3662 100% 100 100

TagMaster China Holding Co. Ltd
(Hong Kong) 100% 9 9

–  TagMaster Identification  
Technology (Shanghai) Co. Ltd.

   (Bolaget är ett helägt dotter bolag till 
TagMaster China  Holding Co. Ltd)    

Summa andelar i koncernföretag  109 109
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NOT 9 Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  
(koncernen och moderbolaget)

2008-12-31 2007-12-31

Förutbetalda hyror 397 423

Leasingkostnader 79 152

Försäkringskostnader 399 193

Personalrelaterat 190 163

Marknadsföring 171 250

Övrigt 54 199

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 1 291 1 380

NOT 10 Avsättningar  
(koncernen och moderbolaget)

2008-12-31 2007-12-31

Garantiåtaganden 221 221

Garantiavsättning har skett i förhållande till nettoomsättningen under 
garantitiden och motsvarar företagets beräknade kostnader för fel 
i produkterna.

NOT 11 Checkräkningskredit  
(koncernen och moderbolaget)

2008-12-31 2007-12-31

Beviljad checkkredit 7 000 5 000

NOT 12 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  
(koncernen och moderbolaget)

2008-12-31 2007-12-31

Upplupna semesterlöner 
(inkl sociala avgifter) 1 082 1 200

Upplupen lön 
(inkl sociala avgifter) 1 273 331

Upplupna konsultarvoden 825             –    

Upplupen löneskatt 498 513

Upplupna styrelsearvoden 
(inkl sociala avgifter) 392 461

Upplupet avgångsvederlag 
(inkl sociala avgifter)             –    381

Upplupna produktionskostnader 417 2 385

Övriga poster 169 1 356

Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 4 657 6 627

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår nedan, 
godkänts av styrelsen 23 mars 2009. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets 

resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 27 april 2009.

Kista den 23 mars 2009

 Magnus Wahlbäck Gary Glass Christopher Grahn
 Styrelseordförande  VD

 Xavier Aubry Beatrice Kortner Henriksson

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2009

Hans Jönsson
Auktoriserad revisor



TagMaster AB – Årsredovisning 200830 TagMaster AB – Årsredovisning 2008

Räkenskaper

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i TagMaster AB (publ.) 
Org. nr. 556487-4534

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i TagMaster AB (publ.) för år 2008. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar 
är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämp-
ning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt utta-
lande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller de verkställande direktörerna är ersättningsskyldig 
mot Bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller de verkställande direktörerna på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag 
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av Bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23 mars 2009

Hans Jönsson
Auktoriserad revisor
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Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter
TagMasters styrelse består av fyra ledamöter inklusive 
 styrelseordförande. 

Namn
Ledamot 
sedan Födelseår Position

Antal B-aktier i  
TagMaster AB 

Magnus Wahlbäck 2008 1943 Styrelseord-
förande

0

Xavier Aubry 2008 1972 Ledamot 0

Beatrice Kortner 
Henriksson

2008 1965 Ledamot
0

Gary Glass 2007 1958 Ledamot 877 500

Magnus wahlbäck är styrelseledamot och ordförande i 
TagMaster AB sedan 2008 och var dessförinnnan styrelsele-
damot mellan åren 2005 och 2007. Magnus Wahlbäck är VD 
för Maxus AB samt styrelseordförande i det tyska börsnote-
rade bolaget Integralis AG och Singles Universe AB. Magnus 
Wahlbäck är civilekonom från Lunds Universitet.

Xavier Aubry är styrelseledamot i TagMaster AB sedan 
2008. Xavier Aubry är verksam som VD och styrelseordfö-
rande för Appear Networks System AB. Dessutom innehar 
Xavier Aubry styrelseledamotposter i White Bull Invest AB 
och Zaz Invest AB. Xavier Aubry har en Master of Business 
Administration från Harvard Business School, USA.

Beatrice Kortner Henriksson är styrelseledamot i TagMas-
ter AB sedan 2008. Beatrice Kortner Henriksson är även VD, 
styrelseledamot och ägare till Polardörren AB. Beatrice Kort-
ner Henriksson har en Master of Business Administration 
från Köpenhamns Handelshögskola, Danmark.

Gary Glass är styrelseledamot i TagMaster sedan 2007. Gary 
Glass är även verksam som styrelseledamot för BG Kapital 
Partners Limited, vilket han också var med och  grundade 
1990, Pelika net Oy och Pelika Business Music Oy. 

Nya läsarmodeller där den avancerade plattformen i GEN4 utnyttjats gör installation, uppstart och handhavande betydligt förenklad.
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Ledande befattningshavare
I tabellen nedan redovisas information avseende ledande 
befattningshavare samt deras respektive aktieinnehav.

Namn
Anställd 
sedan Födelseår Position

Antal B-aktier i  
TagMaster AB 

Christopher Grahn 2008 1969 CEO 41 666*

Kristian Hansen 2007 1970 CFO 91 666

Bo Tiderman 2007 1960 Director 
Sales & 
Marketing 
Access 22 000

Richard Holt 2005 1961 Director 
Sales Trans-
portation

0

Johan Franzén 2005 1971 CTO 0

* avser Christopher Grahn med familj

Christopher Grahn är CEO i TagMaster AB sedan 2008.   

Kristian Hansen är CFO i TagMaster AB sedan 2007.  

Bo Tiderman är Director Sales & Marketing Access i 
 TagMaster AB sedan 2009. Dessförinnan var Bo Tiderman 
Product & Marketing Director.  

Richard Holt är Director Sales Transportation i TagMaster 
AB sedan 2009.  

Johan Franzén är CTO i TagMaster AB sedan 2009.  

Christopher Grahn, Kristian Hansen, Johan Franzén, Bo Tiderman och Richard Holt.
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Bolagsstyrning

Generellt
Under 2004 utarbetades en svensk kod för bolagsstyrning. 
Denna följer principen följ eller förklara. TagMaster inte omfat-
tas av koden för bolagsstyrning. Styrelsen har dock beslutat 
att Bolaget i möjligaste mån skall tillämpa bestämmelser och 
riktlinjer i koden. Som en följd av detta har Bolaget initierat en 
frivillig anpassning till vissa av kodens bestämmelser. Några 
av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för 
utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa 
en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verk-
ställande ledning. Bolaget har mot bakgrund av detta vid 
årsstämman 2007 beslutat att införa en valberedning. Koden 
innebär även att viss information ska hållas tillgänglig på 
hemsidan och TagMasters ambition är att Bolaget skall upp-
fylla dessa krav och har därför initierat ett projekt i detta 
syfte.

Bolagsstämman
Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlig-
het med svensk lagstiftning och TagMasters bolagsordning, 
fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra 
centrala frågor.

Styrelsens arbetsformer 
Den nuvarande styrelsen valdes på årsstämman i Bolaget 
den 23 maj 2008. Samtliga ledamöter är valda till nästa 
 årsstämma. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvars-
fördelningen mellan styrelsen, ordföranden och verkställande 
direktören. Vidare regleras hur ärenden förbereds och hur 
rapportering skall ske. Under 2008 sammanträdde TagMas-
ters styrelse 11 gånger.

Ledningsgrupp
TagMasters ledningsgrupp består förutom av Bolagets 
 Verkställande direktör av ytterligare 4 personer. Det är Verk-
ställande direktörens ansvar att verkställa styrelsens beslut 
och fördela olika frågor och arbetsuppgifter till lednings-
gruppens medlemmar. 

Revisionskommitté
Styrelsen har gjort bedömningen att frågor om revisionen är 
av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av 
 styrelsen i sin helhet. Styrelsen har därför inte inrättat någon 
särskild revisionskommitté.

Valberedning
Årsstämman 2007 beslutade att införa en valberedning samt 
att fastställa instruktioner för denna. Dessa instruktioner 
uppdaterades på årsstämman 2008. Valberedningen skall, 
förutom av styrelsens ordförande, bestå av fyra personer 
varav tre skall representera de största aktieägarna enligt 
aktieboken per 30 september 2008. Valberedningen skall 
fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt 
koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag 
till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och 
övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse 
och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar. 

Investor Relations
TagMaster har som målsättning att löpande stärka intresset 
för Bolaget och dess aktie hos såväl befintliga som poten-
tiella investerare. TagMaster ska alltid tillhandahålla relevant, 
aktuell och snabb information. All kontakt med den externa 
marknaden sköts av verkställande direktören och Bolagets 
IR-ansvarige. På Bolagets hemsida, www.tagmaster.com, 
hålls alltid information om Bolagets utveckling tillgänglig.
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Riskfaktorer

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Partners
TagMaster har ett stort antal partners såsom distributörer, 
återförsäljare och systemintegratörer på olika geografiska 
marknader. TagMaster har som målsättning att arbeta nära 
sina partners och på så sätt bygga långsiktiga relationer med 
dessa. Bolagets fem största partners stod sammantaget 
för cirka 38 procent av nettoomsättningen under 2008, varav 
en enskild partner representerade cirka 12 procent av 
 TagMasters nettoomsättning. Styrelsen bedömer dock att 
TagMaster för närvarande inte är beroende av någon enskild 
partner utan att marknadsförutsättningarna för tillfället är av 
sådan karaktär att Bolaget har goda möjligheter att täcka 
eventuella bortfall av enskilda befintliga partners med nya 
partners. Trots detta kan förlust av en större partner på kort 
sikt medföra en negativ påverkan på Bolagets nettoomsätt-
ning och resultat.

Konjunkturutveckling
TagMasters framtida försäljning är delvis beroende av 
 faktorer utanför Bolagets kontroll, såsom den allmänna 
 konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna och 
förekomsten av ny teknik. Konjunkturutvecklingen påverkar 
investeringsviljan inom näringslivet och därmed även 
 TagMasters försäljning. Historiskt sett har TagMaster haft en 
relativt stabil efterfrågan på Bolagets produkter över en 
 konjunkturcykel, då Bolaget har en geografiskt och applika-
tionsmässigt diversifierad kundbas. En utdragen konjunktur-
nedgång med minskad konsumtion och minskade investe-
ringar skulle dock kunna medföra en betydande minskning 
av efterfrågan på TagMasters produkter, vilket kan medföra 
en negativ effekt på TagMasters nettoomsättning, resultat 
och finansiella ställning.

Leverantörer
TagMaster är för sin verksamhet beroende av ett antal leve-
rantörer. Om någon av dessa leverantörer skulle avsluta sitt 
samarbete med TagMaster, eller om de av annan anledning 
inte skulle kunna leverera sina tjänster kan det inte garante-
ras att TagMaster kan sluta avtal med nya leverantörer inom 
önskvärd tid för att säkerställa befintlig orderstock. En sådan 
situation skulle försvåra för TagMaster att upprätthålla delar 
eller hela sin verksamhet, vilket skulle påverka Bolagets 
nettoomsättning, resultat och finansiella ställning negativt. 

Konkurrenssituation
Den globala RFID-marknaden, där TagMaster är verksamt, 
är hårt konkurrensutsatt. Om inte TagMaster kan agera 
 tillräckligt snabbt i syfte att anpassa sin verksamhet och sina 
produkter till den tekniska utvecklingen som råder på mark-
naden finns det en risk att Bolaget förlorar konkurrenskraft, 
vilket skulle påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter nega-
tivt. Flera av konkurrenterna är större etablerade industriföre-
tag med betydande finansiella resurser. Dessa aktörer kan 
avsätta betydligt större resurser för såväl forskning och 
utveckling som marknadsföring. Dessutom kan en växande 
marknad locka till sig nya aktörer som initialt kan välja en 
kortsiktig priskonkurrens, vilket kan komma att påverka 
 TagMasters försäljning och resultat negativt. 

Organisation och personal
Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerad per-
sonal är av avgörande betydelse för dess framtida framgång. 
Om nyckelpersoner lämnar TagMaster kan det, åtminstone 
kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten. Även 
om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl att-
rahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garan-
teras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande 
 villkor gentemot den konkurrens som råder i branschen. Om 
TagMaster tvingas höja ersättningen till den kvalificerade 
personalen för att behålla dem inom organisationen, kan det 
medföra högre kostnader för Bolaget.

Vid bedömningen av TagMasters framtida utveckling är det av stor vikt att vid sidan av möjligheterna 
till resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan 
en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information samt en allmän omvärldsbedömning. 
 Konsekvensen av detta kan vara en negativ påverkan på värderingen av TagMasters aktie och innebära 
att aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan redovisas riskfaktorer utan 
 rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande. 
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Patent och rättigheter
TagMaster har under ett antal år utvecklat och registrerat 
egna patent. Dessa patent är registrerade i länder som 
 företaget har bedömt som väsentliga för den verksamhet 
som Bolaget bedriver. TagMasters patent täcker bland annat 
in funktioner som kan klassificeras som väsentliga för 
 TagMasters produkter. Ett antal nya patentärenden är under 
utredande. Varumärket TagMaster är ett registrerat varu-
märke. TagMaster har idag inga produkter som är bundna av 
licensiering eller patent av andra leverantörer. TagMaster är 
beroende av de tillverkare av komponenter till ID-taggar som 
Bolaget använder. Bolagets leverantör äger rättigheten till 
delar av den tekniska lösningen som är en förutsättning för 
att kunna tillverka dessa komponenter men har endast  rätten 
att sälja dem till TagMaster. Övrig produktion av taggar och 
läsare är kontrakterad genom avtal som följer gängse 
 marknadspraxis.

Produktansvar och försäkringar
TagMasters kunder förväntar sig normalt ingående informa-
tion om Bolagets produkters prestanda. Vid marknadsföring 
och försäljning tillhandahåller därför Bolaget detaljerade 
 produktbeskrivningar och TagMaster genomför kontinuerliga 
tester i egna testanläggningar för att försäkra sig om att 
 produkterna möter specifikationerna. Det kan dock inte 
 uteslutas att produkter som Bolaget sålt inte motsvarar 
 produktspecifikationerna, vilket kan få till följd att ersättnings-
krav riktas mot Bolaget. Bolaget har tecknat en produktan-
svarsförsäkring, vilken bedöms av Bolaget kunna täcka mer-
parten av eventuella skadeståndsanspråk mot TagMaster. 
Detta kan dock inte garanteras. Där det fall ersättningskrav 
med framgång riktas mot Bolaget som inte täcks av  Bolagets 
försäkring, kan det komma att få negativ inverkan på 
 Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Finansiella risker 
Finansiell situation

Per 28 februari 2009 förfogade TagMaster över 8,8 miljoner 
kronor, varav checkräkningskredit på 7,0 miljoner kronor. 
Avtal om checkräkningskredit tecknades under 2008 med 
SEB och med ExportKreditNämnden (EKN). Engagemanget 
innebär en kredit på 7 MSEK, med tillägg för kortsiktigt behov 
om 2 MSEK. Utöver detta finns utrymme för en leasingram 
om 1 MSEK. 

TagMaster avser även framöver att finansiera viss del av 
 verksamheten genom att nyttja check- och andra krediter från 
kreditinstitut. Låneavtal innehåller villkor med sedvanliga res-
triktioner. Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktie ägare. 
Bland annat kan TagMaster, vid kraftigt förändrade omstän-
digheter på Bolagets marknader, få problem att teckna nya 
kreditfaciliteter och därmed behöva använda en större del av 
kassaflödet för räntebetalningar och amorteringar.

Behov av ytterligare kapital
Det är styrelsens bedömning att TagMaster har tillräckligt 
rörelsekapital för Bolagets utveckling minst den kommande 
tolvmånadersperioden. Bolagets expansion och marknads-
satsningar innebär en finansiell risk då en försening av mark-
nadsgenombrott på såväl nya som befintliga marknader kan 
innebära intäktsbortfall för Bolaget. Det finns ingen garanti 
för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå och Bolaget är i 
hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina pro-
dukter. Det finns ingen garanti för att TagMaster kommer att 
kunna anskaffa nödvändigt kapital i framtiden, om behov 
skulle uppstå, även om utvecklingen för Bolaget i sig är posi-
tiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av 
riskkapital av stor betydelse. Om kapital måste anskaffas i 
framtiden genom aktieemission finns det en risk att befintliga 
aktieägare blir utspädda.

Riskfaktorer
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Valutarisker
Valutakursrisker består i att valutakursförändringar har en 
påverkan på TagMasters resultat och eget kapital. Valuta-
kursexponering uppstår i samband med betalningsflöden i 
utländsk valuta (transaktionsexponering) och vid omräkning 
av det utländska dotterbolagets balans- och resultaträk-
ningar i svenska kronor (omräkningsexponering). Cirka 96 
procent av TagMasters nettoomsättning under 2008 utgjor-
des av betalningsflöden i andra valutor än den svenska kro-
nan. De viktigaste valutorna i Bolagets betalningsflöden är 
EUR och USD. Fluktuationer i valutakurserna mot den 
svenska kronan kan ha en negativ inverkan på TagMasters 
finansiella resultat och eget kapital. Koncernen minimerar 
i dagsläget valutarisken med hjälp av prissättningsklausuler 
i kontrakt med kunderna och valutasäkringsinstrument.

Kredit- och likviditetsrisk
Kreditrisk avser risken att motparten till Bolaget inte kan full-
följa sina betalningsåtaganden, vilket kan leda till en förlust 
för TagMaster. Kreditbedömningen görs med ledning av den 
kunskap som Bolagets ledning har om kunden samt vid 
behov med hjälp av kreditprövningsföretag. Likviditetsrisk 
avser risken för att Bolaget på grund av brist på likvida medel 
inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller har mins-
kade möjligheter att bedriva verksamheten på ett effektivt 
sätt. Likviditeten påverkas i stor grad av krediter till kunder 
och krediter från leverantörer. I takt med att TagMasters verk-
samhet expanderat på nya marknader med varierande betal-
ningskultur har kredittiderna ökat något. Detta har medfört 
en ökad kostnad för kapitalbindning samt en större risk för 
kreditförluster och därmed en större risk för negativ inverkan 
på Bolagets likviditet och resultat. Koncernen har ingen 
väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har fast-
ställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och 
tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.

Riskfaktorer
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TagMaster AB (publ.)
Kronborgsgränd 1

164 87 Kista

Tel: 08-632 19 50
Fax: 08-750 53 62

E-post: aktie@tagmaster.se
www.tagmaster.com


