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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR TAGMASTER AB (publ.) 
PERIODEN 2008-01-01 – 2008-12-31 
 

• Nettoomsättningen kvartal 4: 11,5 MSEK (15,6) 
• Ackumulerad nettoomsättning: 53,3 MSEK (56,1) 
• Resultat för kvartal 4: 0,5 MSEK (-2,6)  
• Ackumulerat resultat: -2,4 MSEK (-7,0) 
• Orderstock vid periodens slut: 25,8 MSEK (26,7) 
• Strategiskt viktig order från Svensk Kärnbränslehantering AB 
• Ytterligare förstärkning av säljkåren i Q4 2008 och Q1 2009 
• Förstärkt ledningsgrupp och omorganisation för att möta lågkonjunkturen 
• Nya taggar framtagna för marknadsintroduktion under kvartal 4 2008/kvartal 1 2009 

 
 
Fakturering och resultat  
 
Under fjärde kvartalet 2008 uppgick nettoomsättningen till 11,5 MSEK (15,6 MSEK motsvarande period 
föregående år). Resultatet blev 0,5 MSEK (-2,6), vilket motsvarar 0,01 SEK (-0,07) per aktie (totalt 47 499 
361 genomsnittligt antal aktier under kvartalet). 
 
Nedgången i världsekonomin har varit märkbar för bolaget inom applikationsområdet Access, som har en 
mer cyklisk försäljningsprocess och är mer beroende av investeringar inom bland annat 
fastighetsbranschen. Applikationsområdet Transportation, med mer långsiktiga investeringscykler, har 
fortsatt att leverera enligt plan.   
 
Trots den lägre nettoomsättningen under kvartalet, och tack vare en positiv valutautveckling kan bolaget 
visa upp ytterligare ett lönsamt kvartal, det tredje i rad. 
 
Bruttomarginalen under kvartalet var 71 % (52 %), som ett resultat av dels kvartalets produktmix med mer 
Transportation-produkter än tidigare kvartal, dels den gynnsamma valutautvecklingen.  
 
På helårsbasis redovisar bolaget en nettoomsättning på 53,3 MSEK (56,1). Resultatet efter finansiella 
intäkter och kostnader 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 därmed varit lönsamt sedan kvartal 2 2008 då 
programmet för kostnadsreducering och strategin för större fokus på ett färre antal strategiska partners 
började visa resultat. 
 
Orderstocken uppgår per 31 december 2008 till 25,8 MSEK (26,7). 
 
 
Likviditet  
 
Per 31 december 2008 förfogade koncernen över 8,6 MSEK (3,0 per 31 december 2007), varav 
checkräkningskredit 7,0 MSEK (5,0). Kundfordringarna uppgick till 9,8 MSEK (11,9) och 
leverantörsskulderna till 2,8 MSEK (8,2). Lagret uppgick till 7,4 MSEK (6,2).  
 
 
Marknad 
 
Den ökade försäljning som brukar ske inför årsslutet inträffade inte under 2008 på grund av den globala 
finanskrisen. Bolaget erfor en avmattad försäljning på alla TagMasters geografiska marknader under 
november, men med en viss återhämtning under december. Den europeriska marknaden har under 2008 
blivit TagMasters största, medan den asiatiska marknaden har fallit tillbaka på grund av lokal 
lågpriskonkurrens. Nordamerika visar fortsatt tillväxt inom Access och den spårbundna industrin visar på 
god potential för TagMasters Heavy Duty produktlinje. Bolagets viktigaste partner i USA gör kontinuerliga 
genombrott på nya spännade marknadssegment och fr.o.m. 2009 har denna partner också tillåtelse att 
sälja och underhålla TagMasters Heavy Duty produkter. 
 
Inom applikationsområdet Access sker kontinuerligt en ökad fokusering på de målapplikationer som har 
potential att vara opåverkade av lågkonjunkturen. TagMaster har fått ett strategiskt viktigt genombrott på 
den högintressanta marknaden för personaccess i och med en order från Svensk Kärnbränslehantering 
AB, som offentliggjordes den 5 februari 2009. Denna order är den första av den nya MarkTag MeM, som 
lanserades på mässan Intersec i Dubai, Förenade Arabemiraterna, i januari 2009. 
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Applikationsområdet Transportation påverkas inte negativt utan snarare positivt av lågkonjunkturen. 
Regeringar världen över ökar investeringarna inom tågindustrin, vilket TagMaster gör sitt yttersta för att ta 
del av. Bolagets prospektlista inom Transportation har aldrig varit så lång som idag och bolaget är väl 
positionerat för att intensifiera sälj- och marknadsaktiviteterna. Under 2008 har Transportations del av 
omsättningen ökat till 32 % (29 % föregående år) av hela försäljningen. Denna ökning förväntas fortsätta 
under 2009. Den större andelen Transportation-produkter bidrar positivt till TagMasters ökade lönsamhet. 
 
På grund av ytterligare förseningar har det inte skett några leveranser till projektet för automatisk 
strömväxling på huvudlinjen mellan Hong Kong och Beijing under kvartal fyra. TagMaster förväntar att 
leveranserna återupptas under kvartal 2, 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Produktutveckling 
 
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 utveckligen 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 bl.a. p.g.a. egenskaper som längre läsavstånd, 
mindre vinkelkänslighet och design. MarkTag MeM riktar sig mot marknaden för både fordon- och 
personaccess. MarkTag 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 lågprisleverantörer. 
 
För målapplikationerna parkering, bostadsområden och personaccess har LR-3 eas lanserats. Det är en 
läsare som är enkel att installera och täcker de viktigaste behoven inom mindre parkeringsinstallationer 
och personaccess. I de fall installationen kräver mer funktionalitet och specialanpassning, men samma 
läsavstånd, erbjuder TagMaster LR-3 pro. 
 
 
Framtidsutsikter 
 
Bolaget följer utvecklingen av den globala lågkonjunkturen med stor respekt. I VDC Research Group’s 
analys från december 2008 reduceras den förväntade tillväxten för den totala RFID-marknaden från 30,5 
till 9,2 procent för 2009 för att åter nå tillväxt över tjugo procent 2011 och 2012. Makroekonomiska trender 
som urbanisering, miljömedvetenhet, ökad säkerhet och regeringars investeringar i infrastruktur påverkar 
potentialen för TagMasters målapplikationer positivt. VDC Research Group bedömer att den största 
tillväxten kommer att ske inom Access och Asset Tracking, vilket bör ses som en möjlighet för TagMaster. 
Bolaget har också påbörjat arbetet att bearbeta nya geografiska marknader med potential att växa trots 
lågkonjunktur. 
 
För att ytterligare anpassa TagMaster till marknadsförutsättningarna har en omorganisation genomförts.  
Johan Franzén, M.Sc., har utsetts till Chief Technology Officer och har därmed blivit medlem av 
ledningsgruppen. Han var tidigare Forsknings- och Utvecklingschef. Bo Tiderman, M.Sc., har utsetts till  
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Vice President Sales & Marketing och ersätter därmed Andes de Paula som kommer att lämna bolaget 
under första kvartalet 2009. Under kvartal fyra rekryterades två personer till Sales Access och en person 
till Sales Transportation. För att ytterligare öka säljresurserna har en heltidstjänst inom Technical Sales 
Support och en inom Supply Chain Management skapats genom inlånade resurser från FoU-avdelningen. 
 
TagMaster har redovisat vinst sedan andra kvartalet 2008 och är idag ett starkare företag än för ett år 
sedan. På kort tid har finanserna förstärkts, kostnaderna sänkts, en betydligt starkare sälj- och 
marknadsorganisation byggts upp samt en klart förbättrad produktportfölj lanserats. Bolaget ser därför 
fram emot 2009 med tillförsikt, men också med viss försiktighet beroende på den världsekonomiska 
situationen. 
 
 
Rapportdagar för 2009  
 
23 april 2009 delårsrapport 09-01-01 - - 09-03-31 
13 augusti 2009 halvårsrapport 09-01-01 - - 09-06-30 
22 oktober 2009 delårsrapport 09-01-01 - - 09-09-30 
12 februari 2010 bokslutskommuniké 09-01-01 - - 09-12-31 
 
Årsstämma för 2008 beräknas hållas 27 april 2009. Kallelse sker separat. 
 
 
 
Kontaktpersoner  
 
Christopher Grahn, VD i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, christopher.grahn@tagmaster.com 
Kristian Hansen, Finansdirektör i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, kristian.hansen@tagmaster.com 
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RESULTATRÄKNING (SEK 000) TagMaster- TagMaster- TagMaster- TagMaster-
  koncernen koncernen koncernen koncernen
       
  Q4 2008 Q4 2007 2008 2007 
       

Nettoomsättning 11 456 15 593 53 256 56 091
Övriga rörelseintäkter 2 230 -95 2 169 103
SUMMA INTÄKTER 13 687 15 498 55 425 56 193
       
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror -3 914 -7 513 -20 420 -24 738
Övriga externa kostnader -3 988 -5 310 -15 422 -18 627
Personalkostnader -5 117 -5 165 -20 893 -19 350
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar -114 -127 -446 -426
SUMMA RÖRELSENS 
KOSTNADER -13 134 -18 115 -57 181 -63 141
       
RÖRELSERESULTAT 553 -2 617 -1 756 -6 948
       
Finansiella intäkter och kostnader      
Ränteintäkter 16 13 16 34
Ränte- och finansieringskostnader -31 -32 -691 -73

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER -15 -18 -675 -39
       
PERIODENS RESULTAT 537 -2 635 -2 431 -6 987
    
RESULTAT PER AKTIE 0,01 -0,07 -0,06 -0,19
ANTAL AKTIER, genomsnittligt 47 499 361 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 (SEK 000) TagMaster- TagMaster- 
  koncernen koncernen 
     
  2008-12-31 2007-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 929 1 282 
Summa anläggningstillgångar 929 1 282 
     
Omsättningstillgångar    
Varulager    
Handelsvaror   7 442 6 196 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 9 796 11 940 
Övriga kortfristiga fordringar 1 596 2 047 
Aktuella skattefordringar 439 430 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 291 1 380 
Kassa och bank 1 640 204 
Summa omsättningstillgångar 22 205 22 196 
SUMMA TILLGÅNGAR 23 134 23 478 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
     
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (47 506 491 aktier) 4 751 3 585 
Bundna reserver 53 474 42 984 
Balanserad förlust    
Balanserad förlust -40 878 -33 875 
Årets resultat -2 431 -6 987 
Summa eget kapital 14 916 5 707 
     
Avsättningar 221 221 
Summa avsättningar 221 221 
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 2 766 8 239 
Checkräkningskredit                 -  2 154 
Övriga kortfristiga skulder 574 531 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 657 6 627 
Summa kortfristiga skulder 7 997 17 550 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 134 23 478 
     
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   
Företagsinteckningar 7 000 6 000 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS (SEK 000) TagMaster- TagMaster- 
  koncernen koncernen 
  2008-01-01-- 2007-01-01-- 
  2008-12-31 2007-12-31 
     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Rörelseresultat före finansiella poster -1 756 -6 948 
Avskrivningar 446 426 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 170 36 
Erhållen ränta  16 34 
Erlagd ränta och finansieringskostnader -691 -73 
     
Ökning/minskning varulager -1 246 -2 175 
Ökning/minskning kundfordringar 2 144 1 661 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 530 -730 
Ökning/minskning leverantörsskulder -5 473 196 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder -2 047 734 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 907 -6 839 
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -75 -393 
Sålda materiella anläggningstillgångar 16 21 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -59 -372 
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 6 900               -  
Amortering av lån -6 900               -  
Företrädesemission 11 557               -  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 557               -  
     
PERIODENS KASSAFLÖDE 3 590 -7 211 
     
Likvida medel vid periodens början -1 950 5 261 
     
Likvida medel vid periodens slut 1 640 -1 950 
     
Likviditet inklusive ej utnyttjat kreditutrymme 8 640 3 050 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK 000)         
       

TagMasterkoncernen Aktiekapital Bundna Balanserad 
Summa 

eget 
   reserver förlust 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 53 474 -43 309 14 916

 
 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagens 
bestämmelser och god redovisningssed. Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas 
inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Varulagret har 
värderats enligt lägsta värdets princip, d. v. s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. I övrigt hänvisas till bolagets 
årsredovisning för 2007. 
 
TagMasters operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 
2007 under avsnittet Riskfaktorer. 
 
 
 
 
Kista den 12 februari 2009 
 
 
 
 
TagMaster AB (publ.) 
Christopher Grahn 
Verkställande Direktör 
 
 
 


