Årsredovisning 2015

Om TagMaster
TagMaster utvecklar och tillhandahåller avancerade identifieringssystem baserat på radio- och visionteknologi för användning i smarta städer, Smart Cities.
Med den snabba tillväxten av dagens stadsområden ligger allt mer fokus på Smart City konceptet. Det har blivit viktigt att
med smarta lösningar göra vardagen enklare, säkrare och effektivare för medborgarna. TagMasters innovativa lösningar
använder RFID (Radio Frequency Identification) och ANPR (Automatic Number Plate Recognition) teknik för att optimera
rörlighet och kommunikation – vilket skapar säkrare samhällen, jämnare trafikflöden, och mer hållbar och hälsosammare
stadsmiljö. TagMaster har banat väg för utveckling av högpresterande RFID produkter med lång läsräckvidd och ANPR
teknologi i över två decennier, och är en av världens ledande leverantör av avancerad RFID och ANPR-baserade mobilitetslösningar inom trafik och järnväg.
Våra produkter är välkända för sin förstklassiga kvalitet, höga prestanda, användarvänlighet och mångsidighet. Produkternas robusta konstruktion är byggd för att tåla extremt krävande miljöer, samtidigt säkerställa tillförlitlighet, exakthet och
säkerhet.
TagMaster har kontor i Sverige och Storbritannien, specialiserade agentföretag i USA och China samt ett globalt nätverk av
partners, systemintegratörer och distributörer och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika.
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2015 i sammandrag
Tydlig vision om ökad närvaro inom Smart Cities
Förvärv av CitySync i Storbritannien
TagMaster fortsatt lönsamt med positivt kassaflöde
Nyemission, totalt ca 30 MSEK, inklusive en ny stark ägare, LMK Ventures
Vändning av det sedan länge förlusttyngda CitySync under andra halvåret
Fortsatt fokus på Traffic Solutions och Rail Solutions
Fortsatt ökad försäljning genom fokusering på valda affärsområden
Ny stor affär inom Rail, den största någonsin för bolaget, och som löper över ca tre år framåt
Flera nya produkter lanserade, även inom ANPR (Automatic Number Plate Recognition)
Traffic Solutions har haft fortsatt stor framgång på USA-marknaden, men har också utvecklats väl på övriga marknader

Försäljning per region, 2015

Försäljning per affärssegment, 2011-2015
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TagMaster koncernen 2011-2015 i sammandrag
RESULTATRÄKNING (SEK 000)

2015

2015

2014

2013

2012

2011

Moderbolaget

Nettoomsättning

78 975

66 468

62 505

50 196

39 616

34 190

0

0

0

0

0

1 011

47

46

47

148

64

436

79 022

66 514

62 552

50 344

39 681

35 636

-32 582

-28 472

-28 842

-20 811

-16 881

-17 291

Övriga externa kostnader

-18 231

-12 830

-11 726

-13 750

-12 050

-10 615

Personalkostnader

-25 507

-17 499

-14 900

-13 007

-10 317

-15 585

Övriga rörelsekostnader

0

0

0

0

-185

-402

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

-94

-1 269

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

2 702

7 713

7 084

2 776

154

-9 524

Avskrivningar och nedskrivningar

-1 365

-92

-170

-93

-1 283

-1 768

1 337

7 621

6 914

2 683

-1 130

-11 292

-50

-311

-174

-303

-4 336

-1 973

Resultat före skatt

1 287

7 310

6 740

2 380

-5 466

-13 265

Skatt

1 866

1 866

-1 512

-627

ÅRETS RESULTAT

3 153

9 176

5 228

1 753

-5 466

-13 265

2015

2014

2013

2012

2011

78 975

62 505

50 196

39 616

34 190

26,3

24,5

26,7

15,9

-29,5

Rörelsemarginal %

1,2

11,1

5,3

-2,8

-33

Vinstmarginal %

1,6

10,8

4,7

-13,8

-40,6

71,3

51,3

35,8

25,7

30,2

Avkastning på eget kapital %

4,5

62,0

32,2

-133,6

-201,2

Avkastning på totalt kapital %

3,0

28,0

12,9

-34,4

-56,7

0,02

0,05

0,02

-0,05

-0,16

40

14

13

12

18

Genomsnittligt antal aktier, tusental

144 712

107 732

107 732

102 695

80 570

Antal aktier vid periodens slut, tusental

167 824

107 732

107 732

107 732

95 360

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader
Handelsvaror

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
Finansnetto

Av jämförelseåren är endast 2014 och 2013 beräknade enligt BFNAR 2012:1

TagMaster Nyckeltal
NYCKELTAL
Nettoomsättning, SEK 000
Nettoomsättningstillväxt %

Soliditet %

Resultat per aktie efter skatt, SEK
Medeltal anställda

Siffrorna för 2015 avser koncernen
Av jämföreseåren är endast 2014 och 2013 beräknade enligt BFNAR 2012:1
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Ordföranden har ordet
Ett nytt spännande år är till ända för TagMaster. Fortsatt
lönsamhet och positivt kassaflöde kombineras nu med
ett första förvärv, CitySync Ltd, i Storbritannien. Bolaget
går därmed in i 2016 med en förväntad årstakt per januari
om över 100 MSEK. En stark ledning, en klar strategi och
fortsatt fokus på våra kunder har varit avgörande för att
komma så här långt.
TagMaster är i dag en frisk organisation med fundamenta
på plats, ledning, strategi, personal, lönsamhet och kassaflöde. Men vi vill visa att vi kan mer. Med utgångspunkt i
vår strategi, att bli en betydande spelare inom intelligenta
komponenter och delsystem för smarta städer (”Smart
Cities”), som håller på att bli ett viktigt begrepp i en värld
som urbaniseras i allt snabbare takt.

samhet, varför man ändå kan förvänta sig ett visst utbud.
Ledning och personal har återigen gjort en storartad insats
under året som gått. Tillväxten blev för helåret 26,3% och
EBITDA 2,7 MSEK. Kassaflödet slutade på 5,2 MSEK för helåret och bolaget är därmed skuldfritt och med en soliditet
på 71,3%.
2015 blev ett händelserikt år. Det finns anledning att tro
att detta kommer att gälla även 2016.
Rolf Norberg
Ordförande

I motsats till föregående år har Rail-affären varit lugnare,
medan tillväxten har varit ett glädjeämne inom Trafficaffären. Våra ansträngningar har givit resultat. Vi kan också
glädja oss åt en större Rail-affär som vi fick före årsskiftet
2015/16 och som löper över flera år med både NRE- och
komponentinnehåll.
Fortsatt stark organisk tillväxt inom existerande segment
är fortsatt viktig. Vi behöver också förstärka den organiska
tillväxten genom att söka oss in på närbelägna kundapplikationer där vår teknik kan vinna framgång som den
är eller med förändringar och kompletteringar som vi kan
uppnå med vår befintliga och mycket goda kompetens
inom området.
Förvärvet av CitySync, som gått från kraftigt röda siffror
vid förvärvstidpunkten i början på juli 2015 visar i stort
sett break-even under fjärde kvartalet och förväntas bidra
till lönsamhet under 2016. Bolaget är intressant såtillvida
att det finns betydande synergier att hämta inom såväl
produkt som marknad och även på utvecklingssidan.
Produkterna, RFID och ANPR, kan användas tillsammans
i kombination eller komplementärt. CitySync är starka
på mjukvara, medan TagMaster är duktiga på hårdvara.
Marknadskanalerna är delvis överlappande, men till stor
del olika, vilket breddar den samlade marknadskanalen för
de bägge bolagen.
Vi räknar med att kunna genomföra ytterligare förvärv
under 2016. Som alltid är förvärv inte något som man kan
planlägga i detalj, de är beroende av tillgång och intresse
från både säljare och köpare. Marknaden för produkter
till Smart Cities är fortfarande fragmenterad och det finns
många intressanta bolag som kämpar med volym och lön-
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Verkställande direktören om TagMaster
Nästa steg
Under 2015 har TagMaster påbörjat exekveringen av den
del av vår strategi som bygger på selektiva förvärv genom
köpet av CitySync Ltd. Vi har kommit en bra bit i integrations- och transformationsarbetet med CitySync som efter
många års förluster går igenom en gedigen förändring där
strategin lagts om helt och där organisationen effektiviserats rejält. Som en effekt av strategiomläggningen kommer
omsättningen inom CitySync att sjunka något under 2016
innan den går in i en ny tillväxtfas. Detta är ett resultat
av att vi medvetet dragit oss ur ett antal större olönsamma projekt och i stället fokuserar på att bygga en skalbar
affärsmodell som understöds av flera produktlanseringar
under 2016. Vi har också valt att fokusera våra marknadsresurser på färre marknader vilka sammanfaller med TagMasters marknader.

därför i första hand identifierat Traffic Solutions som det
segment som har de bästa förutsättningarna för tillväxt i
närtid och avser därför ytterligare förstärka och utöka vårt
produkterbjudande under 2016 bl.a. med hjälp av selektiva
förvärv med syfte att öka värdet och attraktiviteten i vårt
kunderbjudande. Vi ser fram emot fler förvärvsmöjligheter
under 2016 och vi vill fortsätta bygga vår organisation så
att den ännu bättre ska kunna stödja våra höga tillväxtambitioner. För att citera Ingvar Kamprand ”det mesta är ännu
ogjort - underbara framtid”
Till sist vill jag tacka alla mina medarbetare för goda insatser och jag vill passa på att rikta ett speciellt tack till våra
nya CitySync medarbetare som varit igenom ett år med
mycket förändring. Vi kan glädja oss, även om vi inte är
nöjda, åt de framsteg vi gjort under senaste året. Nu står
vi inför nya spännande utmaningar i form av att öka vår
tillväxt ytterligare, både organiskt och via förvärv och jag
hyser optimism om att 2016 kommer att bidra till detta.

Vi har under 2014 formulerat det vi kallar en strategi för
tillväxt och lönsamhet. Våra aktiviteter följer den strategiska
handlingsplanen och är fokuserade på de fyra områdena
kommersiell styrka, kunddriven produktutveckling, operationell förbättring och ett utökat produkterbjudande.

Jonas Svensson,
VD

Med kommersiell styrka vill vi driva vår tillväxt genom
ett strukturerat och planerat säljledarskap där vi fokuserar
på våra valda segment Rail Solution och Traffic Solution.
Bägge segmenten har i grunden samma drivkrafter såsom
urbanisering och ett ökat välstånd och därmed behov av
att effektivisera såväl spårbunden som vägbunden kommunikation. Smart Cities har blivit ett begrepp och är en viktig
drivkraft i utvecklingen av nya lösningar för att förbättra
kommunikationerna.
Produktinnovation är grundläggande för vår tillväxt och
genom en kunddriven produktutveckling ser vi ett kontinuerligt flöde av innovativa produkter med större kundnytta till lägre kostnad som det fundament på vilket långsiktigt
framgångsrik organisk tillväxt vilar. Vi fortsatte under 2015
att lansera nya produkter i vår familj av UHF produkter och
vi ser framför oss lansering av ytterligare familjemedlemmar under 2016. Inom CitySync kommer vi att lansera flera
nya kameror och mjukvaror under kommande år. Syftet är
att adressera en större marknad och därigenom öka våra
volymer. I fokus för vår produktinnovation står kundens
behov av säkerhet, pålitlighet, funktionalitet, design, livscykelkostnader med mera.
Operationell förbättring drivs i huvudsak i vår försörjningskedja så att den kan fungera för ett tillväxtföretag
med den skalbarhet som vi önskar. Flexibilitet och effektivitet är ledord i arbetet med processerna med leverantörer
och kontraktstillverkare. TagMaster är ett stabilare företag
jämfört med tidigare år men vi behöver öka vår omsättning ytterligare för att långsiktigt bli framgångsrika. Vi har
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Vision och mission

Vision
TagMaster skall vara den mest innovativa
leverantören av mobility till Smart Cities.

Mission
TagMaster skall leverera robusta, tillförlitliga, lättinstallerade och lättanvända
detekterings- och identifieringslösningar
för krävande miljöer med direkt användbar
information som går att lita på.

Strategiska fokusområden
Kommersiell styrka
Kundriven produktutveckling
Operationella förbättringar
Utökat produkterbjudande

Finansiella mål
Total genomsnittlig årlig tillväxt på
minst 20%
Vinstmarginal på minst 12%
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Mål och strategi
Lönsamma affärer
TagMaster är fortsatt lönsamt.

TagMaster är idag ett företag som växer med lönsamhet.
Utöver den organiska tillväxten har nu även ett första förvärv genomförts. Som ofta är fallet, ett förlusttyngt bolag,
som vänts under andra halvåret 2015 och beräknas leverera
vinst under 2016. Fler förvärv är att vänta när tillfälle ges.

Tillväxt
Strategi och organisation bevisar sig själv genom att visa
tillväxt.

Stark ledning
Det börjar alltid med styrelse och högsta ledning. Det behövs en delad vision och en klar inriktning på företaget och
det behövs en stark VD som leder affärerna framåt varje
dag. VD är på plats sedan slutet av 2012 och vision och
strategi har börjat ta fast form. Nästa steg är att Visionen
skall förstås och delas av alla, ägarna, styrelsen, VD och
anställda. Vision och strategi har diskuterats en hel del i
styrelsen även under det gångna året och har nu en relativt
fast form som kommuniceras både internt och externt.

Ytterligare tillväxt
Ytterligare tillväxt och starkare tillväxt kan och skall uppnås
både organiskt och med hjälp av förvärv. Förutsättningarna
för ytterligare finansiering för att klara tillväxt genom förvärv bedöms vara goda med hänsyn tagen till den värdering bolaget idag åtnjuter.
Mål
TagMaster skall uppvisa en årlig tillväxt om minst 20% per
år räknat som genomsnitt över en femårsperiod. EBITDA
skall vara minst 12% i genomsnitt över femårsperioden och
kassaflödet skall vara positivt. Genom 2015 års resultat har
vi tagit ett steg närmare, men vi är inte där ännu.

En strategi
Med visionen som utgångspunkt behöver vi en strategi.
Vad skall företaget fokusera på? På vilka kunder och på vilka
tillämpningar skall vi bygga våra affärer? Vilka produkter
behöver vi för att gå vidare med dessa kunder och tillämpningar? Genom fokusering på de bägge segmenten Traffic
Solutions och Rail Solutions har vi fastlagt var vi skall söka
vår framgång. Genom att begränsa oss och fokusera har
vi skapat förutsättningar för att bli starka och kanske till
och med ledande aktör inom dessa områden. TagMaster
skall spela en viktig roll för framtidens intelligenta trafiklösningar, eller som det mer och mer kallas produkter och
lösningar för Smart Cities.

Strategi
TagMaster skall genom att kontinuerligt utveckla nya
produkter, utveckla distributionen och genom att arbeta
aktivt och nära sina kunder växa inom segmentet Traffic
Solutions. Det är också primärt inom Traffic Solutions som
vi ser de största möjligheterna att växa vidare också genom
förvärv. Bolaget skall även långsiktigt växa genom att fördjupa och upprätthålla goda affärsrelationer och ge aktivt
stöd till befintliga kunder inom segmentet Rail.

Organisation och ekonomi på plats
Företaget är fortfarande inte så stort men organisationen
är tydlig och på plats både i Sverige och i det nyförvärvade bolaget i Storbritannien. Ekonomin/finansieringen är
relativt god i och med den gjorda nyemissionen och tack
vare god lönsamhet och bra kassaflöde. Det bedöms finnas
ekonomiskt utrymme för ytterligare något förvärv inom en
inte alltför avlägsen framtid. När fler och större förvärv blir
aktuella kan ytterligare kapitaltillskott bli nödvändigt.
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Kunder och affärsområden
TagMaster och CitySync har etablerat kundrelationer över
hela världen. Med mer än 150 partners i mer än 30 länder
blir det mycket aktivitet med produkter och lösningar dygnet runt. Antalet användare och tillämpningar växer främst
genom att bolagens lösningar är mycket tillförlitliga i krävande miljöer och också erbjuder lättinstallerade lösningar
med mycket låga underhållskostnader.

Som ett resultat av CitySync förvärvet så adderar vi till applikationsområden såsom
Trafiktidsmätning
Stads- och väg säkerhet/övervakning
Freeflow-parkering och access analys

Parkeringsplatser, prioritering och styrning av kollektivtrafik och betalvägar är exempel på områden där bolagens
AVI lösningar (automatisk fordonsidentifiering) har visat
sin styrka. Ett annat viktigt område för TagMaster är spårbunden pendeltågs- och tunnelbanetrafik liksom nationell
järnvägstrafik för att mäta position och för att hålla reda på
den rullande materielen, inte minst för att upptäcka och
åtgärda servicebehov i tid och därmed spara kostnader och
reducera olycksrisk.

Vi vänder oss till industrier såsom transport, trafik, säkerhet,
parkering, flygplatser, hamnar, gruvor och fleet operatörer
I takt med att Traffic Solution marknaden växer och Smart
City konceptet tar form så ser vi att många av våra existerande partners inom detta segment söker efter leverantörer
som kan leverera flera av de teknologikomponenter som
behövs för att göra intelligenta trafiklösningar möjliga.

Traffic Solutions

Rail Solutions

Inom affärsområdet Traffic Solutions pågår det en omvandling för att öka vår tillväxt rejält. Genom ett närmare
samarbete med våra kunder har vi konstaterat att vi önskar
bredda vårt produkterbjudande för att bli en starkare och
stabilare partner. Detta har bl.a. resulterat i en ny produktfamilj inom UHF-området som började lanseras under 2014
och där ytterligare produkter tillkommit 2015. TagMasters
försäljningsnätverk har tidigare bestått av ett fåtal nationella partners och några traditionella distributörer och en
mängd integratörer/installatörer inom trafik, parkering,
säkerhet och accesskontroll. Affärerna karaktäriseras av små
och medelstora beställningar avsedda för enskilda projekt.
Under året har arbetet, med att systematiskt utöka antal
partners, fortsatt med syftet att komplettera existerande
nätverk med fler integratörer/installatörer på strategiska
marknader.

Rail Solutions har haft något av ett mellanår rörande nya
projekt men starkt fokus har varit på att få en bra förståelse för vår utökade affärsmodell (engineering, produkt och
support) som vi fortsättningsvis kommer att arbeta in hos
majoriteten av våra kunder. TagMasters robusta produkter
med mycket hög grad av inbyggd funktionalitet är mycket
väl anpassade för detta segment.
Våra egna framtagna algoritmer för kritiska applikationer
såsom positionsbestämning, axelräkning och dörröppning
ger oss ett starkt värdeerbjudande inom bl.a. signalsystem
för tunnelbanor och spårvagnar.
Under året påbörjade vi ett utvecklingsprojekt, i samarbete
med flera av våra rail kunder, där vi avser ta fram en ny RailTag med en dubblerad livslängd. Detta är en funktionalitet
som är mycket efterlängtad då alla rail aktörer strävar efter
så få byten och ingrepp i driften under projektens livslängd,
som i de flesta fall specificeras till 25-30 år. Under 2016
kommer produkten att testköras av våra partners.
Försäljningen inom Rail Solutions är starkt projektbunden.
Varje affär är stor och komplicerad. Den är komplex såtillvida
att det krävs mycket kunskapsutbyte mellan TagMaster och
kunden vilket är nödvändigt för att fullt ut kunna utnyttja
fördelarna med TagMasters teknologi. Här måste TagMasters tekniker i Sverige komma i direkt kontakt med kundens
ingenjörer och försäljningen medför i flera fall också ett
visst tekniskt anpassnings- eller utvecklingsarbete till en viss
lösning, som kunden efterfrågar, för TagMaster. Det kan röra
sig om allt från små justeringar till större utvecklingsarbeten
som betalas av kunden. Bombardier, en ledande global aktör inom tågutrustning och signalering har under året varit
en fortsatt återkommande kund för TagMaster. Diskussioner med Alstom i Frankrike sker kontinuerligt rörande nya

Avsikten är att bygga upp ett mycket större nätverk av
partners för att understödja våra tillväxtambitioner. Vi vill
även komma närmare våra partners och dess marknader för
att bygga upp en större delaktighet och kunnighet rörande våra kunders applikationer och de framtida utmaningar
och trender som väntar dessa. Vi kommer därför se att våra
produkterbjudanden framöver kommer att innehålla mer av
applikationslösningar, framförallt våra CitySync erbjudanden.
Inom Traffic Solutions segmentet arbetade vi tidigare i huvudsak inom de tre applikationsområdena
Parkering & Passagekontroll
Elektroniska vägtullar
Fleet management & Industriell RFID
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Kunder och affärsområden
projekt emedan leveranser av produkter har slutförts
under året. Även Thales, ett av de större företagen inom
tågsignalering, har under året fortsatt använda TagMasters utrustning i nya projekt. Ytterligare två av de större
tågsignalleverantörerna har under året använt produkter
från TagMaster. Året avslutades med att vi tillkännagav
en stor affär som innehåller alla komponenter i vår nya
affärsmodell och som sträcker sig över 3 år.
Partners
Som nämnts ovan har nya partners etablerats och arbetet med detta fortgår och kommer under 2016 fortsätta
stå i fokus. TagMaster har traditionellt haft en stabil och
trogen partnerskara men det är av största vikt att vi kan
attrahera många fler nya kunder inom Traffic Solutions
för att vi ska kunna nå våra tillväxtmål. Inom Rail Solutions arbetar vi med att fördjupa relationerna med ett
fåtal existerande och väl identifierade partners för att
därigenom öka affärsvolymerna.

Bilder till vänster från installationer gjorda av TagMaster North America Inc.

Bilder till höger från installationer gjorda av Loadscan Ltd, Nya Zeeland.

Övre vänster, Duke University Parking, Durham, North Carolina 		
Nedre vänster, Colonial Heritage Homes, Williamsburg, Virgina

Övre höger, ODOD Gold, Mongolia
Nedre höger, Kibali Gold Mine, Congo
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TagMasters Marknad och Tillväxtmöjligheter
Marknad
Definitionen Traffic Solutions öppnar, samtidigt som den
bättre karaktäriserar det vi fokuserar på idag, nya möjligheter. Det finns en betydande mängd produkter och företag
som arbetar inom området och vars teknologi allt oftare
används för lösningar tillsammans med eller ibland i konkurrens med TagMaster och CitySync. Dessa kan vara baserade på RFID och ANPR (automatic number plate recognition) men också på annan teknik. Genom en tydlig närvaro
på denna marknad öppnas nya möjligheter till tillväxt, såväl
organiskt som genom framtida förvärv.

flera delar där stora volymer återfinns i den lägre änden
med bla biljetter för passagerare. Det finns emellertid också
en övre ände inom Rail Solutions med fokus på signalering
och tågstyrningssystem. I dessa tillämpningar har TagMasters lösningar en given position och här finns också gott
om utrymme för tillväxt. TagMaster har under året breddat
och ytterligare specificerat sitt utbud till detta segment och
kunderbjudandet består nu förutom produkter även av engineering och service. Syftet med detta ”nya” tjänsteutbud
är inte att göra TagMaster till ett konsultföretag. Projekten
är alltid förenade med de produkter bolaget tillhandahåller
och tydliggör det värdeskapande elementet i den kvalificerade support som företagets kunder erhåller, både för att
anpassa produkterna till olika nya projekt och den support
man får för att designa in och vidmakthålla en god funktion.

Drivkrafterna inom de områden där TagMaster fokuserar
idag, Traffic Solutions och Rail Solutions är i mångt och
mycket gemensamma
Urbanisering

Tillväxtmöjligheter
TagMaster är verksamt inom området Intelligenta Transport System. Det är ett område i stark tillväxt till följd av
bl.a. ökande urbanisering, det beräknas att 75 % av jordens
befolkning bor i städer år 2050, och därmed behov av att
effektivisera såväl spårbunden som vägbunden kommunikation. Det är nödvändigt både för att effektivisera trafiken
och möjliggöra för ett stort antal människor att resa, bl a till
och från sina arbeten, och av miljöskäl. S k Smart Cities har
blivit ett begrepp och är en viktig drivkraft i utvecklingen av
nya lösningar för att förbättra kommunikationerna för 100
tals miljoner människor.

Kapacitetsbegränsningar
Behov av ökad säkerhet
Miljöhänsyn & hållbarhet
Den ökande urbaniseringen leder till ett stort behov av att
reducera trafikträngsel och föroreningar orsakade av dessa.
Det finns undersökningar som visar på att en tredjedel
av all trafikträngsel i städer beror på bilar som letar efter
parkeringsplatser.
De delsegment inom ITS (Intelligent Transportation Systems) som vi identifierat som nåbara finns inom parkeringsstyrning, elektroniska tullsystem och urban trafikledning.
Tillsammans är dessa segment mångmiljardmarknader där
våra identifieringsprodukter är en mindre men nödvändig
delkomponent för att få systemen att fungera. Utöver våra
produkter används idag sensorer, detektorer och radarteknologi för att tillhandahålla olika typ av information som är
en förutsättning för att bygga det man kallar smarta städer.

TagMaster har produkter, läsare och taggar, i mikrovågsområdet (2,45 GHz) och i UHF-området (860-930 MHz).
TagMasters produkter är inom båda områdena avsedda för
tillämpningar med höga krav på robusthet och avsedda att
användas i krävande miljöer. TagMaster kan också tillföra
kvalificerat kunnande om användning av RFID. I företaget
finns djup kunskap om den teknologi som används, men
också bred erfarenhet från de många olika tillämpningar
där TagMasters produkter redan används.

ANPR marknaden spås stark tillväxt med en årlig tillväxtfaktor på 12-15%* beroende lite på applikationsområden. De
områden som växer mest är parkering, vägtullar, säkerhet/
övervakning och trafikledning, alla är applikationsområden
där CitySync är verksamma och där produktutveckling sker.
De geografiskt sett största marknaderna är Europa och USA
med England som en enskilt stor marknad.

För många tillämpningar inom Traffic Solutions har mikrovågsteknologin fördelar. Den nya pålitliga UHF-teknologin från TagMaster förväntas också ta marknadsandelar
under kommande år. Utvecklingen av nya produkter inom
främst UHF-området, som är speciellt anpassad för segmentet Traffic Solutions, kommer att fortsätta under 2016
och TagMaster kommer att fortsätta sätta nya standards
och sträva efter att vara ett av de absolut bästa valen på
marknaden vad gäller pris/prestanda.

För TagMaster är RFID marknaden inom Traffic Solutions
mångt och mycket fokuserad kring parkering och accesslösningar, där bolagets produkter är både väl beprövade
och etablerade, och vägtullar där vi avser fortsätta bygga
marknadsandelar.

CitySync genomgår för närvarande den största satsningen
på nya produkter och lösningar någonsin och produktutvecklingsarbetet sker mer och mer integrerat med
TagMasters utvecklingsarbete. Synergierna är starka och

Om man betraktar de områden där TagMaster är aktiva
idag, Rail Solutions och Traffic Solutions, består båda av
* IHS Technology
ANPR and Detection Sensor Technologies 2014
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TagMasters Marknad och Tillväxtmöjligheter
när vi sammanför hårdvaruexpertis från TagMaster med
mjukvaruexpertis från CitySync så blir det unika lösningar
som kommer att differentiera oss från konkurrenterna. Vi
tittar mycket på att hitta applikationslösningar som ska
hjälpa oss att förverkliga ambitionen att rejält öka kundunderlaget exv. så kommer vi att erbjuda små parkeringssystem som bygger både på RFID och ANPR teknologin.

ligheter och utveckla kompetensen inom nya områden,
men även göra mer inom de områden vi redan prövat
framgångsrikt. Sammantaget så är TagMaster/CitySync en
liten spelare på en stor marknad med goda tillväxtmöjligheter. Fortsatt framgång beror på företagets förmåga att ta
vara på möjligheterna.

Genom ökat fokus på Traffic Solutions bedöms potentialen för tillväxt inom detta segment som mycket stor och
genom komplettering med hjälp av partners och närliggande teknologier som mycket intressant under de närmast
kommande åren. Detta kan komma att utgöra grund för
att skapa intressanta och kostnadseffektiva dellösningar
baserat på våra kompletterande teknologier. Förvärv inom
området är en viktig delkomponent i vår tillväxtstrategi.
Rail Solutions är fokuserat på spårbunden trafik för tunnelbanor, spårvagnar och för nationell järnväg. Med TagMasters erfarenheter och kunskaper och med referens till
de avancerade lösningar i vilka produkterna har visat sin
styrka finns goda möjligheter att foga fler tåg- och signalsystemtillverkare till kundlistan. Det är fortsatt en uppgift
med hög prioritet under kommande år. Viktigt är också att
fördjupa samarbetet med aktörerna inom området och vi
kan förvänta oss mer av engineeringprojekt liknande det vi
annonserade under slutet av 2015, både mindre och större.
TagMaster kommer fortsatt att visa öppenhet för nya möj-
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Teknologier/konkurrenter

RFID-marknaden har många aktörer i hela världen. Det finns
också många användningsområden för RFID samt flera
olika teknologier. De volymmässigt största användningarna
är biljetter, varuskydd och passagekontroll. Detta är också
områden med hård konkurrens och priset är viktigt, eller
t o m viktigast. Speciellt är priset på taggarna nere under en
krona, men även läsarna måste göras mycket kostnadseffektiva till följd av de stora volymer som behövs inom dessa
områden. På varje buss eller tåg, i varje butik och vid varje
dörr.

de viktigaste komponenterna. Denna mjukvara är den som
identifierar siffror och bokstäver på nummerskyltarna och
utöver detta så krävs bl.a. algoritmer för att omvandla tecken till bilder. CitySyncs expertis ligger dels inom algoritmbehandling och dels av en snabb exekvering samt i att få
en mycket hög noggrannhet genom hela förloppet. Detta
tillsammans ger en hög tillförlitlighet vilket är en nödvändighet om produkterna ska användas för att ta betalt och
för att kunna bötfälla.
På kamera sidan är det av största vikt att man kan hantera
långa avstånd och att systemet kan fungera dygnet runt
dvs man behöver speciell IR belysning i kameran för att
fungera även nattetid och för att kunna avläsa olika typer
av nummerskyltar som kan innehålla både bilder, symboler,
tecken och siffror. CitySync erbjuder ett komplett system
med både mjukvara och kamera samt med möjlighet att
integrera allt i ett back office system.

TagMaster är aktivt i ett annat område med mycket krävande tillämpningar, där prestanda är det som är avgörande.
Det viktiga är i dessa tillämpningar:
Läsavstånd
Läshastighet
Robust utförande

Huvudkonkurrenter på den internationella marknaden är
små specialiserade företag liksom också avdelningar eller
mindre dotterbolag i större företagsgrupper. Konkurrenter
återfinns i flera europeiska länder liksom i USA och i Asien.
Globalt och sammantaget en rätt splittrad marknad med
många små aktörer. Detta öppnar för intressanta möjligheter inför en konsolidering inom området.

Klimattålighetregn, snö, höga och låga
temperaturer
Påverkan från elektriska och magnetiska fält
Smutsig omgivning
Mekanisk påverkan – vibrationer och stötar

Genom att vi tydliggör vår inriktning på Traffic Solutions
och Rail Solutions öppnas nya möjligheter. Vi får anledning
att söka närmare samarbete med såväl konkurrenter med
andra teknologier som med företag som arbetar inom
närliggande områden och som kompletterar vårt RFID- och
ANPR utbud. Det kan vara med andra liknande lösningar
eller med någon annan teknologi.

Tillförlitlighet för att bevara säkerheten under alla
dessa förhållanden
Även inom detta område finns konkurrenter som är specialiserade på olika tillämpningar som exempelvis transporter
och tågsäkerhet, parkering, övervakning och styrning av
allmänna kommunikationer, betalvägar osv.

Inom Rail Solutions kommer vi genom våra nya tjänster
närmare våra kunder och kan på så sätt fördjupa förståelsen för deras behov och därmed också ytterligare förstärka
vårt redan mycket konkurrenskraftiga sortiment.

ANPR-marknaden består även den av ett flertal aktörer där
man lite förenklat kan dela upp aktörerna i de som enbart
gör hårdvara dvs kamerorna och de som bara gör mjukvaran där OCR (optical character recognition) delen är en av
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för TagMaster AB (publ.), organisationsnummer 556487-4534 lämnar härmed följande årsredovisning för 2015.
Verksamhet
TagMaster utvecklar, låter tillverka samt marknadsför och
säljer produkter, läsare och taggar, i mikrovågsområdet
(2,45 GHz) och i UHF-området (860-930 MHz), vilket ökar i
popularitet. CitySync utvecklar, låter tillverka samt marknadsför ANPR kameror och tillhörande mjukvara. ANPR
mjukvara använder sig av optisk läsning av exv. nummer
skyltar där man omvandlar en bild till siffror och bokstäver.
Produkter är inom båda områdena avsedda för tillämpningar med höga krav på robusthet och avsedda att användas i
krävande miljöer. Produkterna tål värme, kyla, snö, is, regn,
vibrationer, smuts, elektriska störningar och radiofrekvent
störning mm. TagMaster och CitySync kan också tillföra
kunnande om användning av RFID och ANPR. I företaget
finns djup kunskap om de teknologier som används, men
också erfarenhet från de många olika tillämpningar där bolagens produkter redan används. CitySync är en del av affär
sområdet Traffic Solutions.

inbrytning på den amerikanska marknaden förväntas under
de kommande åren. Marknaden för denna teknik förväntas
öka under kommande år och CitySync är en av de ledande
tillverkarna så vi förutspår tillväxt de kommande åren.
CitySync har under många år dragits med förluster och vi
har implementerat ett turnaround program där syftet är att
effektivisera organisationen och öka försäljningsvolymerna.
Som en effekt av strategiomläggningen inom så kommer
omsättningen inom CitySync att sjunka något under 2016
innan man går in i en tillväxtfas. Detta är ett resultat av att
vi medvetet dragit oss ur ett antal större olönsamma projekt
och istället fokuserar på att bygga en skalbar affärsmodell
som understödjs av flera nya produktlanseringar under
2016.
För att delfinansiera förvärvet gjordes i maj en kombinerad
företrädesemission och en riktad nyemission till investmentbolaget LMK Ventures AB. TagMaster har därigenom tillförts
en ny institutionell ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen
tillförde TagMaster cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
Under året förvärvades även ett bolag för att hantera optionsprogrammet 2015/2018. Detta innebär att det är första
räkenskapsåret som koncern redovisas. De jämförelsetal
som anges vid årets koncernsiffror avser moderbolagets
siffror.

Typiska användningsområden för TagMasters och CitySyncs
produkter är:
Access-kontroll för parkeringar, antingen fristående
system för parkering eller som del i ett access-kon
trollsystem som också omfattar portar och dörrar
och där annan teknik används.
Positionsbestämning av spårbunden trafik (före
trädesvis i tunnelbanor och för pendeltågstrafik)
för att positionera tågset, effektivisera trafiken eller
lämna passagerarinformation.

2015 i sammandrag
Försäljning och resultat
För 2015 redovisar koncernen en nettoomsättning på 79,0
MSEK (62,5). Resultatet efter skatt blev 3,1 MSEK (5,2), vilket
motsvarar 0,02 SEK (0,05) per aktie (totalt 144 711 821 genomsnittligt antal aktier under året).

Prioritering av kollektivtrafikens fordon vid korsningar och i kollektivfiler.
Elektroniska vägtullar för identifiering och avläsning
av fordon för att kunna debitera för vägutnyttjande
Väsentliga händelser 2015
Under juli 2015 förvärvades CitySync Ltd, ett bolag som
är specialiserat på ANPR (automatisk avläsning av nummer plåtar via kamerateknik) och som matchar TagMasters
teknikerbjudande väl och som stärker oss som leverantör av
teknologilösningar för framtidens smarta städer. CitySync
är expert på mjukvarualgoritmer som snabbt och med hög
noggrannhet kan läsa av tecken, siffror och bokstäver på
en registreringsskylt. Bolagets produkter används bla för
vägtullar, parkeringslösningar accesslösningar, säkerhetslösning och för brottsbekämpning. Försäljningen sker i huvudsak i England som är Europas största marknad, men en
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Genom ett tydligt fokus på kunder och affärer under året
har en avsevärd förbättring uppnåtts i både försäljning och
resultat för TagMaster, jämfört med föregående år. Tillväxt
har uppnåtts inom de båda affärsområdena Traffic Solutions
och Rail Solutions med en extra gynnsam utveckling inom
Traffic Solutions. Driftresultatet (EBITDA) var för året positivt med 2,7 MSEK. Omkostnaderna uppgick under 2015 till
43,7 MSEK (26,8). Resultatet efter skatt för 2015 på 3,1 MSEK
(5,2) gör att soliditeten i koncernen vid årets slut var 71,3 %
(51,3).

Förvaltningsberättelse
Likviditet
Den 31 december 2015 förfogade koncernen över 12,5
MSEK (11,9) inklusive ej utnyttjad del av checkräkningskrediten. Checkräkningskrediten utgör 8,0 MSEK (6,0).

Produktutveckling
Utvecklingsresurserna har under året främst använts för
att fortsatt ta fram nya produkter inom UHF-området för
segmentet Traffic Solutions. Inom CitySync så arbetas det
aktivt med att ta fram nya kameror och nya applikationslösningar för våra prioriterade marknadssegment. Resurser har också erfordrats för att aktivt stödja försäljning,
speciellt inom området Rail Solutions där även NRE (non
recurring engineering) uppdrag utförts för Rail kunder.
Utvecklingsavdelningen består av 23 personer och är bolagets enskilt största kostnadspost.

Det operativa kassaflödet har under året uppgått till 5,2
MSEK (7,9).
Kundfordringarna var 14,8 MSEK (9,2) och leverantörsskulderna var 6,0 MSEK (5,0). Varulagret uppgick till 14,4 MSEK
(6,8), allt per den 31 december 2015.
Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 66,5
MSEK (62,5). EBITDA resultatet för perioden uppgick till
7,7 MSEK (7,1)och resultatet efter skatt upgick till 9,2 MSEK
(5,2). Moderbolaget hade i genomsnitt 16 (14) anställda.

Optionsprogram
TagMaster lanserade under året personal optionsprogrammet 2015/2018 om 5 miljoner teckningsoptioner. Optionsinnehavaren äger rätt att för varje teckningsoption teckna
1 ny aktie av serie B i TagMaster. Lösenpriset är satt 1,22
kronor, vilket är 140 procent över snittkursen för mättiden
då programmet togs fram.

Organisation
Koncernen hade under 2015 i genomsnitt 40 anställda.
Styrelsearbete
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under räkenskapsåret. Viktiga frågor som behandlats är företagets strategi och
inriktning, förvärv, utveckling av marknad och försäljning,
samt budget för 2016. Styrelsen består av Rolf Norberg,
ordförande, Joseph Grillo, Magnus Jonsson, Gert Sviberg
och med Jonas Svensson som suppleant.
Marknad
Så som beskrivs mer utförligt på annan plats i årsredovisningen så befinner sig TagMaster och CitySync med sina
produkter och lösningar på en växande marknad som är
betydligt större än existerande verksamhet. Detta gäller
givetvis för RFID och ANPR i allmänhet, men även för de
nischer av mer kvalificerade tillämpningar där bolagen
verkar. Det är därför avgörande för bolagens fortsatta agerande och framgång att bedriva en aktiv försäljning inom
valda segment.
Efterfrågan på produkterna har varit god under året både
inom segmentet Traffic Solutions och Rail Solutions och
året har varit gynnsamt för Traffic Solutions men med ett
mellan år för leveranser av utrustning till Rail kunder. Rail
affären är i sin struktur volatil vilket beror på att kunderna
är ganska få och affärerna relativt stora. Under slutet av
året så annonserade vi en stor Rail affär, den största i bolagets historia som kommer att löpa under 3 år, bestående
både av en engineeringdel som följs av produktleveranser.

Flerårsjämförelse
Redovisas i not 7
Utsikter för 2016
Vi går in i 2016 med ett lönsamt 2015 bakom oss. Vi har
ytterligare ökat fokus på våra kunder och en tydlig strategi
för fortsatt tillväxt. Vi är försiktigt optimistiska inför 2016
och har målet inställt på att fortsätta bygga ett framgångsrikt tillväxtbolag.
Våra främsta utmaningar under 2016 är att kunna hantera
ytterligare långsiktig tillväxt genom att fortsätta exekvera i
enlighet med vår förvärvsstrategi.
Aktieägare
TagMaster AB (publ.) är listat och aktien handlas på
marknadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser
är Remium AB. Antal aktieägare i TagMaster per den 31
december 2015 var 1 492 (1 488).
Styrelsens förslag till resultatdisposition Moderbolaget
(KSEK)
Balanserat resultat 2015-12-31
7 891
Överkursfond			
25 385
Årets resultat		
9 176
Till årsstämmans förfogande
42 452
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
disponeras i ny räkning.
Styrelsen föreslår vidare att utdelningen sätts till 0,00 SEK
för året 2015.
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Risker och riskhantering
området. En del av de stora företagen skulle kunna satsa
betydande belopp, betydligt större än ett litet företag som
TagMaster, och introducera ny konkurrenskraftig teknik.
Det kan också komma helt nya företag som introducerar
ny teknologi eller lägre priser. Det kan påverka TagMaster som blir mindre konkurrenskraftigt och därmed också
säljer mindre. Företaget har under senare år förstärkt sin
R&D-verksamhet för att möta en ökande teknisk konkurrens
och för att kunna skapa konkurrenskraftiga produkter för
framtiden.

Allmänt

TagMaster växer nu sedan några år tillbaka och ökar sin
intjäning. Om detta fortsätter under påföljande år, vilket är
ambitionen så innebär detta att bolaget blir mindre exponerat och robustare mot förändringar i dess omvärld. Det
finns dock inget företagande som kan sägas vara riskfritt.
Det finns alltid ett antal riskfaktorer. En del av dessa behandlas i det följande, men det är omöjligt att behandla allt
i denna rapport. Det finns alltid andra faktorer som beror på
det allmänna och globala ekonomiska och politiska läget.
Dessa faktorer kan ha betydande inflytande på TagMasteraktiens värde och delar eller hela dess värde kan gå förlorat.
Det följande är en förteckning över de mest uppenbara och
för TagMaster mer specifika riskfaktorerna och ambitionen
kan inte vara att behandla allt.

Organisation och personal: TagMaster är ett attraktivt
företag att arbeta för idag med intressant och utmanande
teknologi och internationell marknadsnärvaro. Det är viktigt
för att attrahera och behålla kvalificerad och motiverad
personal. TagMaster är beroende av nyckelpersoner och om
någon sådan person lämnar företaget kan det få negativa
konsekvenser åtminstone på kort sikt.

Affärsrisker
Partners: TagMaster har ett antal större och mindre partners
i mer än 30 länder. Dessa partners utgörs av distributörer,
återförsäljare och integratörer inom Traffic Solutions och
Rail Solutions. Den största partnern var under 2015 ansvarig
för 19 % av TagMasters totala försäljning. De fem största var
ansvariga för 49 % av den totala försäljningen. Att förlora
en stor partner kan ha stor inverkan på företaget. TagMaster växer idag organiskt både via nya partners och genom
ökande affärer med befintliga partners, varför styrelsen
bedömer att detta idag relativt snabbt kan kompenseras av
företaget via existerande eller nya partners.

Immateriella rättigheter och know-how: TagMaster har ett
antal egna patent godkända eller sökta för ett antal huvudmarknader. Patenten avser några av kärnfunktionerna
i TagMasters produkter. TagMaster är också ett registrerat
varumärke. TagMaster äger sina egna konstruktioner även
om producenten av taggar också har en del egna rättigheter i taggarna de tillverkar till TagMaster. All produktion är
kontrakterad enligt standardavtal mellan köpare och säljare.

Den marknadsekonomiska situationen: Framtida försäljning
beror på den allmänna marknadssituationen, på kundernas
situation och på ny teknologi. Detta kan vara till fördel, men
också till nackdel för TagMasters försäljning och därigenom
få en negativ inverkan på försäljning, resultat och finansiell
situation för företaget. Detta kan få än större betydelse om
det uppträder en längre period av svagare marknad.
Leverantörer: TagMaster har all produktion och logistik
outsourcad. Det är utomordentligt effektivt och skapar stor
flexibilitet i produktionsflödet, både kapacitet och kostnad
kan hållas under god kontroll. Men det medför också att
TagMaster blir väldigt beroende av ett fåtal leverantörer, av
vilka speciellt två är mycket viktiga för TagMaster för den
dagliga försäljningen. Om problem skulle uppstå med leveranser från någon av dessa leverantörer kan det få negativ
inverkan på TagMaster eftersom det kan ta avsevärd tid att
etablera en ny leverantör. Det kan leda till leveransproblem
och därmed lägre försäljning och fakturering. För att skydda försäljningen mot kortvariga problem håller företaget ett
visst lager av komponenter och färdiga produkter.

Produktansvar och försäkring: Kunderna har höga krav på
TagMasters produkter och de får mycket klar information
via specifikationer och datablad om produkterna. TagMaster kör väl genomarbetade tester och det finns rutiner
mellan TagMaster och leverantör som skall säkerställa att
produkterna motsvarar uppsatta specifikationer. Det kan
dock inte uteslutas att krav reses på grund av produktfel
eller p g a att produkter orsakar oväntad skada. TagMaster
har försäkring avsedd att täcka sådana kostnader, men i det
fall försäkringen visar sig otillräcklig för att täcka skadan
kan det få allvarliga konsekvenser för TagMasters finansiella
situation.
Finansiella risker
Finansiell situation: Per den 31 december 2015 disponerar
TagMaster 12,5 (11,9) MSEK varav en checkräkning om 8,0
(6,0) MSEK. TagMaster kommer även fortsättningsvis att
finansiera verksamheten via banker och andra kreditgivare.
Att låna pengar på företaget eller balansräkningen innebär
vissa risker. Vid stora förändringar i företagets affärer kan
möjligheten att erhålla kapital förändras, vilket i sin tur kan
öka kostnaden för krediter och därmed förbrukas en större
del av kassaflödet för ränta och amortering.

Konkurrens: Det finns betydande konkurrens inom både
RFID- och ANPR området. Både mindre och större företag
är aktiva och den tekniska utvecklingen är snabb inom
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Risker och riskhantering
Kapitalbehov: Styrelsens uppfattning är att den nu liggande
budgeten och gällande planer för kommande tolv månader
inte kräver någon ytterligare finansiering.
Valutarisker: Cirka 94,2 % av koncernens affärstransaktioner
görs i främmande valuta. De viktigaste valutorna är Euro,
USD och GBP. Det innebär att företaget är utsatt för fluktuationer i dessa valutor. Företaget söker minimera dessa
risker genom att balansera valutor mellan produktion och
försäljning, med prisklausuler i försäljningsavtal. Valutafluktuationer kan ändå få inverkan på företagets resultat och
finanser.
Kredit- och likviditetsrisker: TagMaster har många kunder i
olika länder och med växlande betalningskultur. Den stora
spridningen av affärerna har lett till ökade betalningstider
och därmed också ökad kreditrisk. Det finns alltid en risk
att företag får betalningssvårigheter med förluster i kundfordringar som följd. Det finns rutiner för att kontrollera nya
kunders finansiella situation och befintliga kunder kontrolleras regelbundet. Vissa kunder får endast leverans mot
förskottsbetalning och kundkreditförsäkring används för
flertalet kunder för att därigenom minska exponeringen för
TagMaster.
Förvärv och kapitaltillskott
Företagets tillväxtambitioner genom förvärv kräver dock ett
betydande kapitaltillskott, varför styrelsen kan komma att
föreslå nyemissioner Avsikten är att detta tillsammans med
lånefinansiering från banken skall möjliggöra finansiering av
framtida förvärv. Ett bra och väl genomfört förvärv skapar
möjlighet till snabbare tillväxt och ökande lönsamhet, men
utgör också alltid en viss finansiell risk.
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Ekonomisk redovisning koncernen
RESULTATRÄKNING (SEK 000)

Not

Nettoomsättning

2

78 975

Övriga rörelseintäkter

3

47

SUMMA INTÄKTER

HELÅR 2015

79 022

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

-32 582

Övriga externa kostnader

4,5

-18 231

Personalkostnader

7

-25 507

Övriga rörelsekostnader

0

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

2 702

Avskrivningar

8,9,11

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-1 365
1 337

Finansiella intäkter och kostnader
Räntekostnader och liknande resultatposter

12

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

-50
-50

RESULTAT FÖRE SKATT

1 287

Skatt

13

ÅRETS RESULTAT

1 866
3 153

Resultat per aktie före utspädning

0,02

Resultat per aktie efter utspädning

0,02

Antal aktier, genomsnittligt

144 711 821

Antal aktier, periodens slut

167 824 391
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Ekonomisk redovisning koncernen
BALANSRÄKNING (SEK 000)

Not

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

11

20 358

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

757

Förbättringar på annans fastighet

9

271

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

13

Summa anläggningstillgångar

4 194
25 580

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

14 372

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

14 786

Övriga kortfristiga fordringar

478

Aktuella skattefordringar

429

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Kassa och bank

17

1 697
4 492

Summa omsättningstillgångar

36 254

SUMMA TILLGÅNGAR

61 834

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

8 391

Övrigt tillskjutet kapital

95 239

Balanserat resultat

-62 724

Årets resultat

3 153

Summa eget kapital

44 059

Avsättningar

15

Summa avsättningar

1 476
1 476

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

6 042

Övriga kortfristiga skulder

1 400

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

8 857

Summa kortfristiga skulder

16 299

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

61 834

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

17

Företagsinteckningar

8 000

Ansvarsförbindelser

Inga
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Ekonomisk redovisning koncernen
KASSAFLÖDESANALYS (SEK 000)

HELÅR 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster

1 337

Poster som ej påverkar kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

1 365

Valutajustering intern mellanhavande

-85

Avsättning garantiåtaganden

513

Rearesultatet anläggningstillgångar

74

Räntekostnader och liknande resultatposter

-50

Ökning/minskning varulager

532

Ökning/minskning rörelsefordringar

842

Ökning/minskning rörelsesskulder

695

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 223

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

0

Förvärv av dotterbolag

-35 174

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-35 174

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission

27 922

Erhållna optionslikvider

697

Amortering av lån

0

Förändring av långfristiga fordringar

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

28 619

PERIODENS KASSAFLÖDE

-1 332

Likvida medel vid periodens början*

5 869

Valutakursdifferens i likvida medel

-45

Likvida medel vid periodens slut

4 492

*Likvida medel vid periodens början avser moderbolagets likvida medel.
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Ekonomisk redovisning koncernen
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK 000)
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat resultat
inkl. årets resultat

Summa eget
kapital

Bildande av koncern

5 386

69 157

-61 050

13 493

Nyemission

3 005

25 385*

28 390

697

697

Erhållna optionslikvider
Periodens omräkningsdifferens

-1 674

-1 674

Årets resultat

3 153

3 153

-59 571

44 059

Eget kapital 2015-12-31

8 391

95 239

*Emissionskostnader efter skatteeffekt uppgår till 2 537
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Ekonomisk redovisning moderbolaget
RESULTATRÄKNING (SEK 000)

Not

HELÅR 2015

HELÅR 2014

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

66 468

62 505

3

46

47

66 514

62 552

-28 472

-28 842

SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

4,5

-12 830

-11 726

Personalkostnader

7

-17 499

-14 900

Övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar

8

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

0

0

7 713

7 084

-92

-170

7 621

6 914

0

2

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

12

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt

13

ÅRETS RESULTAT

22

-311

-176

-311

-174

7 310

6 740

1 866

-1 512

9 176

5 228

Ekonomisk redovisning moderbolaget
BALANSRÄKNING (SEK 000)

Not

2015-12-31

2014-12-31

0

92

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

Fordringar hos koncernföretag

35 224
2 847

Uppskjuten skattefordran

13

4 194

1 861

42 265

1 953

8 405

6 807

7 891

9 184

Övriga kortfristiga fordringar

466

1 308

Aktuella skattefordringar

429

429

1 016

767

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Kassa och bank

17

2 990

5 869

Summa omsättningstillgångar

21 197

24 364

SUMMA TILLGÅNGAR

63 462

26 317

Aktiekapital

8 391

5 386

Reservfond

216

216

25 385

0

Balanserat resultat

7 891

2 663

Årets resultat

9 176

5 228

51 059

13 493

1 043

543

1 043

543

4 829

4 955

422

476

6 109

6 850

Summa kortfristiga skulder

11 360

12 281

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

63 462

26 317

Företagsinteckningar

8 000

8 000

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa eget kapital
Avsättningar

15

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

17
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Ekonomisk redovisning moderbolaget
KASSAFLÖDESANALYS (SEK 000)

HELÅR 2015

HELÅR 2014

7 622

6 914

92

170

500

543

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster
Poster som ej påverkar kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Avsättning garantiåtaganden
Erhållen ränta
Räntekostnader och liknande resultatposter
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

2

-50

-176

-1 598

-797

1 886

339

-921

922

7 531

7 917

-35 224

0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterbolag
Förändring av långfristiga fordringar - koncern

-3 108

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-38 332

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission

27 922

Amortering av lån

0

-3 445

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27 922

-3 445

PERIODENS KASSAFLÖDE

-2 879

4 472

Likvida medel vid periodens början

5 869

1 397

Likvida medel vid periodens slut

2 990

5 869
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Ekonomisk redovisning moderbolaget
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK 000)

Eget kapital 2014-01-01

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

5 386

42 967

20 803

-60 891

8 265

Nedsättning reservfond

-42 751

42 751

Nedsättning överkursfond

-20 803

Årets resultat
Eget kapital 2014-12-31

5 386

Nyemission

3 005

216

0

8 391

5 228

5 228

7 891

13 493

25 385*

Årets resultat
Eget kapital 2015-12-31

20 803

216

25 385

* Emissionskostnader efter skatteeffekt uppgår till 2 537
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28 390
9 176

9 176

17 067

51 059

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Från och med 2014 tillämpar TagMaster årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3)
vid upprättandet av sina finansiella rapporter.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer
än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt
förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet.
I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt
hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning,
medan resterande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till 22%.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets
nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt under en period
uppgående till 10 år. Avskrivningstakten baseras på förvärvens långsiktiga strategiska betydelse för koncernen.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas
efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget
kapital. Koncernen bildades under 2015. I notapparaten redovisas moderbolagets utgående saldon föregående som
ingående saldo för koncernen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medför in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar
som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått till köparen, vilket normalt sker vid leverans av produkter till kunder, i enlighet med
försäljningsvillkoren, och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas.
Balanserade utvecklingsutgifter		
3år
Inventarier, verktyg och installationer
5år
Goodwill			
10 år
Långsiktig investering för att expandera internationellt och bredda produkterbjudandet.
Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.
Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall är
det fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.
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Noter
Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger
tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det
högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida
betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom
i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten
skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det
bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka temporära skillnader kan nyttjas.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats.
Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och
balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det
är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en
tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.
Ersättning till anställda – pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn
till bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda
planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.
Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av goodwill. Varje år prövas om det finns någon indikation
på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde,
vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
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 för hållande
				till balansomslutning.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskat
				
tade reserver (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 genomsnittligt antal aktier.
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Noter
Not 2 Nettoomsättningens fördelning - koncernen
Geografisk marknad

2015

EMEA

33 479

Asia Pacific

16 552

Americas

28 944

Summa Nettoomsättning

78 975

Verksamhetsgren

2015

Traffic

53 859

Rail

25 116

Summa Nettoomsättning

78 975

Not 2 Nettoomsättningens fördelning - moderbolaget
Geografisk marknad

2015

2014

EMEA

22 948

24 317

Asia Pacific

15 980

17 295

Americas

27 540

20 893

66 468

62 505

2015

2014

Traffic

41 352

28 027

Rail

25 116

34 478

66 468

62 505

Summa Nettoomsättning
Verksamhetsgren

Summa Nettoomsättning

Not 3 Övriga rörelseintäkter - koncernen
2015
Försäkringsersättningar

46

Valutakursdifferanser

1

Totalt

47

Not 3 Övriga rörelseintäkter - moderbolaget

Försäkringsersättningar
Valutakursdifferanser
Totalt

28

2015

2014

46

0

0

47

46

47

Noter
Not 4 Leasingkostnader - koncernen
2015
Operationell leasing (inklusive lokalhyra)
Leasingavgifter årets kostnad

1 328

Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom ett år

2 028

Senare än ett år men inom fem år

4 573

Senare än fem år
Totalt

6 601

Avgifterna avser huvudsakligen lokalhyra
Not 4 Leasingkostnader - moderbolaget
2015

2014

1 081

1 360

Inom ett år

1 313

913

Senare än ett år men inom fem år

2 688

2 681

0

79

4 001

3 673

Operationell leasing (inklusive lokalhyra)
Leasingavgifter årets kostnad
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande

Senare än fem år
Totalt
Avgifterna avser huvudsakligen lokalhyra
Not 5 Arvoden till revisorer - koncernen

2015

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag

141

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

0

Skatterådgivning

0

Övriga tjänster

36

Totalt

177

Annan revisionsbyrå, RSM UK Audit LLP

2015

Revisionsuppdrag

182

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

0

Skatterådgivning

52

Övriga tjänster

0

Totalt

234
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Noter
Not 5 Arvoden till revisorer - moderbolaget
2015

2014

141

175

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

0

0

Skatterådgivning

0

0

36

0

177

175

2015

2014

3

4

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag

Övriga tjänster
Totalt

Not 6 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Medeltalet anställda - moderbolaget
Kvinnor
Män

13

10

Totalt

16

14

2015

Medeltalet anställda - dotterbolag Storbritannien
Kvinnor

5

Män

19

Totalt

24

Styrelse

2015

2014

Kvinnor

0

0

Män

4

4

Totalt

4

4

2015

2014

0

0

Ledande befattningshavare
Kvinnor
Män

1

1

Totalt

1

1
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Noter
Löner och ersättningar - koncernen
2015
Styrelsearvoden

550

Verkställande direktör

2 445

Övriga anställda

16 465

Totala löner och ersättningar

19 460

Sociala avgifter inklusive löneskatt

3 622

Pensionskostnader för verkställande direktör

446

Pensionskostnader för övriga anställda

1 425

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter

24 953

Löner och ersättningar - moderbolaget
2015

2014

550

500

Verkställande direktör

2 445

1 746

Övriga anställda

8 876

7 326

Totala löner och ersättningar

11 871

9 572

Sociala avgifter inklusive löneskatt

3 622

2 948

446

436

1 334

1 044

17 273

14 000

Styrelsearvoden

Pensionskostnader för verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter
Ersättningar till Styrelse och VD
2015

Arvode/Lön

Ordförande Rolf Norberg

250

Ledamot Joseph Grillo

100

Ledamot Magnus Jonsson

100

Ledamot Gert Sviberg

100

Rörlig ersättning

Övrig ersättning

Pensionskostnad

Vd Jonas Svensson

1 774

671

Totalt

2 324

671

-

446

Arvode/Lön

Rörlig ersättning

Övrig ersättning

Pensionskostnad

2014
Ordförande Rolf Norberg

200

Ledamot Joseph Grillo

100

Ledamot Magnus Jonsson

100

Ledamot Gert Sviberg

446

100

Vd Jonas Svensson

1 314

432

Totalt

1 814

432
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436
-

436

Noter
Not 7 5 år i sammandrag
Resultaträkning Koncern (SEK 000)

2015

2015

2014

2013

2012

2011

39 616

34 190

Moderbolaget

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

78 975

66 468

62 505

50 196

0

0

0

0

1 011

47

46

47

148

64

436

79 022

66 514

62 552

50 344

39 681

35 636

Handelsvaror

-32 582

-28 472

-28 842

-20 811

-16 881

-17 291

Övriga externa kostnader

-18 231

-12 830

-11 726

-13 750

-12 050

-10 615

Personalkostnader

-25 507

-17 499

-14 900

-13 007

-10 317

-15 585

Övriga rörelsekostnader

0

0

0

0

-185

-402

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

-94

-1 269

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

2 702

7 713

7 084

2 776

154

-9 524

Avskrivningar och nedskrivningar

-1 365

-92

-170

-93

-1 283

-1 768

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

1 337

7 621

6 914

2 683

-1 130

-11 292

-50

-311

-174

-303

-4 336

-1 973

Resultat före skatt

1 287

7 310

6 740

2 380

-5 466

-13 265

Skatt

1 866

1 866

-1 512

-627

ÅRETS RESULTAT

3 153

9 176

5 228

1 753

-5 466

-13 265

SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader

Finansnetto

Av jämförelseåren är endast 2014 och 2013 beräknade enligt BFNAR 2012:1
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Noter
Not 8 Inventarier och verktyg - koncernen
2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden

3 265

Aktiveringar under året

0

Övertaget genom förvärv

352

Utrangeringar under året

0

Årets omräkningsdifferans

-3

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 614
2015-12-31

Ingående avskrivningar

3 173

Avskrivningar under året

170

Utrangeringar under året

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

3 343

Utgående balans

271

Not 8 Inventarier och verktyg - moderbolaget
2015-12-31

2014-12-31

3 265

3 265

Aktiveringar under året

0

0

Utrangeringar under året

0

0

3 265

3 265

2015-12-31

2014-12-31

3 173

002

Avskrivningar under året

92

170

Utrangeringar under året

0

0

3 265

3 172

0

92

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående balans
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Noter
Not 9 Förbättringar på annans fastighet - koncernen
2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden

0

Aktiveringar under året

0

Övertaget genom förvärv

884

Utrangeringar under året

0

Årets omräkningsdifferans

-10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

874
2015-12-31

Ingående avskrivningar

0

Avskrivningar under året

117

Utrangeringar under året

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

117

Utgående balans

757

Not 10 Andelar i dotterföretag - moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv

2015-12-31

2014-12-31

0

0

35 224

0

Årets försäljningar/likvideringar

0

0

Utgående anskaffningsvärde

35 224

0

2015-12-31

2014-12-31

Ingående nedskrivningar

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

Årets försäljningar/likvideringar

0

0

Utgående nedskrivningar

0

0

35 224

0

Utgående balans
Specifikation av andelar i dotterbolag

Säte

Kapitalandel

TagMaster Incentive AB

Stockholm

100%

50

CitySync Limited

Storbritannien

100%

35 174

Utgående balans

2015-12-31

35 224
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Noter
Not 11 Goodwill - koncernen
2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde

0

Årets förvärv

22 513

Årets försäljningar/likvideringar

0

Årets omräkningsdifferens

-1 140

Utgående anskaffningsvärde

21 373
2015-12-31

Ingående avskrivningar

0
1 078

Årets avskrivningar
Årets försäljningar/likvideringar

0

Årets omräkningsdifferens

-63

Utgående avskrivningar

1 015

Utgående balans

20 358

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter - koncernen
2015
Övriga räntekostnader

50

Totalt

50

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatkostnader - moderbolaget

Omräkningsdifferens långfristig fordran dotterbolag
Övriga räntekostnader
Totalt

2015

2014

261

0

50

176

311

176

Not 13 Skatt
Skatt på årets resultat - koncernen

2015

Uppskjuten skatt hänförligt till minskning av underskottsavdrag

-1 634

Aktivering av fordran avseende uppskjuten skatt hänförligt till underskottsavdrag

3 500

Totalt

1 866

Skatt på årets resultat - moderbolaget
Uppskjuten skatt hänförligt till minskning av underskottsavdrag

2015

2014

-1 634

-1 512

Aktivering av fordran avseende uppskjuten skatt hänförligt till underskottsavdrag

3 500

Totalt

1 866

35

-1 512

Noter
Skillnaden mellan gällande skattesats och den effektiva skattesatsen består av
följande komponenter - koncernen
Gällande skattesats

2015
22,0%

Skillnader i skattesats utländska dotterbolag

8,1%

Skattemässig effekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla

1,9%

Skattemässig effekt av koncernmässiga resultatjusteringar

18,4

Värderat tidigare års underskottsavdrag

-271,9%

Ej värderat underskottsavdrag

80,9%

Övrigt

-4,4%

Totalt (effektiv skattesats)

-145,0%

Skillnaden mellan gällande skattesats och den effektiva skattesatsen består av
följande komponenter - moderbolaget
Gällande skattesats
Skattemässig effekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla
Värderat tidigare års underskottsavdrag

2015

2014

22,0%

22,0%

0,3%

0,4%

-47,9%

Totalt (effektiv skattesats)

-25,6%

22,4%

2015-12-31

2014-12-31

Ingående fordran avseende uppskjuten skatt hänförligt till underskottsavdrag

1 861

3 373

Aktivering av fordran avseende uppskjuten skatt hänförligt till underskottsavdrag

3 500

Uppskjuten skattefordran - moderbolaget

Uppskjuten skatt på årets resultat

-1 634

Effekt på uppskjuten skatt av avdragsgilla emissionskostnader
Utgående fordran avseende uppskjuten skatt

-1 512

467
4 194

1 861

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - koncernen
2015-12-31
Förutbetalda kostnader

1 697

Upplupna intäkter

0

Totalt

1 697

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - moderbolaget

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Totalt

36

2015-12-31

2014-12-31

1 016

767

0

0

1 016

767

Noter
Not 15 Avsättningar - koncernen
2015-12-31
Ingående garantiåtaganden

543

Under året ianspråktagna garantiavsättningar

0

Övertaget genom förvärv

443

Under året gjorda garantiavsättningar

513

Årets omräkningsdifferans

-23

Utgående garantiåtaganden

1 476

Not 15 Avsättningar - moderbolaget

Ingående garantiåtaganden
Under året ianspråktagna garantiavsättningar
Under året gjorda garantiavsättningar
Utgående garantiåtaganden

2015-12-31

2014-12-31

543

0

0

0

500

543

1 043

543

Not 16 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader - koncernen
2015-12-31
Förutbetalda intäkter

1 176

Upplupna personalrelaterade kostnader

2 315

Övriga upplupna kostnader

5 366

Totalt

8 857

Not 16 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader - moderbolaget

Förutbetalda intäkter
Upplupna personalrelaterade kostnader

2015-12-31

2014-12-31

0

0

2 117

1 811

Övriga upplupna kostnader

3 992

5 039

Totalt

6 109

6 850

2015-12-31

2014-12-31

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

Not 17 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter:
Företagsinteckningar
Övriga ställda säkerheter
Summa ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Företagsinteckningar utgör säkerhet för beviljad checkräkningskredit på KSEK 8 000
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Årsredovisningen har som framgår nedan godkänts av styrelsen den 6 april 2016. TagMasters resultaträkning
och balansräkning kommer att presenteras på bolagsstämman den 28 april 2016.

Kista den 6 april 2016

Rolf Norberg				Joseph Grillo
Styrelseordförande					

Magnus Jonsson			

Gert Sviberg

Jonas Svensson
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 april 2016
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Till årsstämman i TagMaster AB (publ)
Org.nr. 556487-4534
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för TagMaster AB (publ) för år 2015.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-38.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
TagMaster AB (publ) för år 2015.

Revisorns ansvar

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Revisionsberättelse
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Stockholm den 6 april 2016
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning
Sedan 2004 finns en svensk kod för bolagsstyrning. Det
är inte obligatoriskt för TagMaster att följa denna. Det
har emellertid beslutats av styrelsen att följa koden i
vad som kan anses vara rimlig omfattning för ett bolag
av TagMasters storlek. TagMaster har därför gjort en
frivillig anpassning till koden. Balansen mellan ägare,
styrelse och företagsledning betonas i koden. TagMaster
har därför sedan 2007 inrättat en valberedning. Koden
kräver också att viss information lämnas på företagets
hemsida. Detta gäller likaså för TagMaster idag.

ter med den externa marknaden skall hanteras av VD
och utsedd representant för Investor Relations (IR) eller
i vissa fall av styrelsens ordförande. Den huvudsakliga
källan till information är företagets hemsida.
www.tagmaster.com.

Årsstämma
Aktieägarna beslutar på årsstämman enligt svensk lag
och TagMasters regler beträffande styrelse och andra
viktiga frågor rörande företaget.
Styrelsen och dess arbete
Nuvarande styrelse valdes på årsstämman den 24 april
2014. Styrelsen träffas regelbundet och under 2015 har
styrelsen haft 10 protokollförda möten. Det finns ett
godkänt dokument som reglerar arbetet i TagMasters
styrelse.
Ledning
VD är sedan sista kvartalet 2012 Jonas Svensson. Maria
Nordgren är ansvarig för ekonomifunktionen och Björn
Kalmskog har under året stöttat med specifika insatser inom ekonomiområdet på konsultativ basis. Teknikansvarig är Johan Franzén. Den verkställande direktören är tillsammans med ledning och personal ansvariga
för den dagliga verksamheten och skall följa och även
utveckla företagets strategi. Strategin skall regelbundet
presenteras för och godkännas av styrelsen.
Revisionskommitté
TagMaster är ett litet företag och det har överenskommits att revisionskommitténs uppgifter skall hanteras
av styrelsen i sin helhet. Det finns därför ingen separat
revisionskommitté.
Valberedning
Valberedningen skall vara sammansatt av styrelsens
ordförande, de tre största aktieägarna vid slutet av
september året före årsstämman och en representant
för de mindre aktieägarna. Valberedningen skall föreslå
ordförande för stämman samt ordförande och styrelserepresentanter för TagMaster AB. Valberedningen skall
också föreslå revisorer och ersättningar till revisorer
och styrelse liksom också riktlinjer för ersättning för
eventuellt tillkommande arbete för styrelsens medlemmar.
Information till aktieägare
TagMaster skall tillhandahålla information om verksamheten som är relevant, aktuell och så snart det är
möjligt med hänsyn till begränsningar som styrs av
annan part av exempelvis konkurrensskäl. Alla kontak-
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Styrelse

Från vänster, Joseph Grillo, Magnus Jonsson, Rolf Norberg, Gert Sviberg, Jonas Svensson

Rolf Norberg, ordförande,
född 1949
2 169 048 aktier i TagMaster AB
Ordförande i Dualtech IT AB, Göteborg
Styrelseledamot i ReWiCom AB
Teknologie doktor från KTH, Stockholm
Tidigare arbetat för: Sandvik, Securitas, ASSA ABLOY och
Niscayah

Jonas Svensson, verkställande direktör
född 1962
2 000 000 aktier och 2 000 000 köprätter i TagMaster AB
Civilekonom Lunds universitet
Tidigare arbetat för: Kinetico Inc. Smarteq Wireless,
American Express , SEB och Siemens

Joseph (Joe) Grillo, styrelseledamot,
född 1957
700 000 aktier i TagMaster AB
B.S. Finance, University of Connecticut
Ägare och ordförande i Vanderbuilt Security, USA.
Tidigare arbetat för: HID, ASSA ABLOY, Digital Angel
Magnus Jonsson, styrelseledamot,
född 1966
719 121 aktier i TagMaster AB
IHM International Marketing Management
Arbetar som fristående konsult
Tidigare arbetat för: Aritech, GE, ASSA ABLOY, Niscayah och
Imtech Nordic
Gert Sviberg, styrelseledamot,
född 1967
24 715 843 aktier i TagMaster AB
Sjöingenjör
Ägare till flera egna bolag
Arbetar med utveckling av fastigheter
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Aktieägare
Största aktieägare per 2015-12-31

Antal aktier

Ägarandel %)

Ålandsbanken AB, W8IMY (Varav G Sviberg privat och genom bolag 24 715 843 st)

28 081 200

16.73

CTM Invest AB

20 000 000

11.92

LMK Ventures AB

17 000 000

10.13

Familjen Hamilton/Lewenhaupt med bolag

16 732 485

9.97

Jan Westlund

9 441 543

5.63

Nordnet Pensionsförsäkring AB

8 368 438

4,99

Avanza Pension

6 872 385

4,09

Mikael Aronowitsch inklusive bolag och stiftelse

4 266 148

2.54

Banque Carnegie Luxembourg SA

2 278 887

1.36

Banque Pictet & Cie SA

2 219 127

1.32

Rolf Norberg

2 169 048

1.29

Jonas Svensson

2 000 000

1.19

Gunvald Berger

1 685 787

1.00

KBCI Ltd Client A/C

1 518 750

0.90

Gerd Ulla-Britt Höglund- Gunnarsson

1 480 000

0.88

Övriga

43 710 593

26,05

Totalt

167 824 391
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Styrelsens och anställdas aktieägande per 2015-12-31
Styrelsens och de anställdas aktieägande per 2015-12-31
Namn

Insynsställning

B-aktier

Ordförande

2 169 048

Gert Sviberg (privat och genom bolag)

Styrelseledamot

24 715 843

Magnus Jonsson

Styrelseledamot

719 121

Joseph Grillo

Styrelseledamot

700 000

VD

2 000 000

Johan Franzén

Anställd

210 000

Lars Lindberg

Anställd

11 200

Ronny Andersson

Anställd

63 000

Mattias Nordenberg

Anställd

54 171

Olle Axling

Anställd

21 000

Mattias Gyllenros

Anställd

226 953

Hans Henriksen

Konsult

74 038

Eric Eskång

Anställd

69 000

Jesús Andrade

Anställd

12 858

Rolf Norberg

Jonas Svensson
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Information till aktieägare
Årsstämma 2016

Aktiedata

2015

Omsättning per aktie
Årsstämma hålls på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista,
Resultat per aktie, kr
2016-04-28 kl. 15.00. Relevant och aktuell information inför
årsstämman kommer att finnas tillgänglig på TagMasters hemsida, Eget kapital per aktie, kr
www.tagmaster.com

2014

0,47

0,58

0,02

0,05

0,125

0,125

144 711

107 732

167 824

107 732

Aktiekurs vid årets slut, kr

1,47

0,63

Börsvärde vid årets slut, mkr

246

68

Genomsnittligt antal aktier,

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

1000-tal

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
(“Euroclear”) förda aktieboken senast den 22 april
2016

Antal aktier vid årets utgång,
1000-tal

Dels anmäla sitt deltagande senast den 22 april
2016, till TagMaster
Per brev under adress:
TagMaster AB
Kronborgsgränd 11
164 46 Kista
Att. Maria Nordgren

TagMaster aktiekursutveckling 2015

eller
Per e-post: aktie@tagmaster.se
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella
dokument såsom registreringsbevis eller fullmakter skall biläggas
anmälan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den
22 april 2016. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden
till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.
Styrelsens förslag till resultatdisposition moderbolaget
(KSEK)
Balanserat resultat 2015-12-31
7 891
Överkursfond			
25 385
Årets resultat		
		
9 176
Till årsstämmans förfogande
42 452

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.tagmaster.com

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
disponeras i ny räkning.
Styrelsen föreslår vidare att utdelningen sätts till 0,00 SEK
för året 2015.
Kommande rapporter 		
Tremånaders rapport		
Halvårsrapport			
Niomånadersrapport		
Bokslutskommuniké		
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2016-2017
28 april 2016
15 juli 2016
27 oktober 2016
26 januari 2017

