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KALLeLSe

Inbjudan till årsstämma

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara 
införd i aktieboken, som förs av euroclear Sweden AB 
(tidigare vPC AB) senast den 16 april 2009.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för 
att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering 
ska vara verkställd hos euroclear Sweden AB senast 
den 16 april 2009. Aktieägaren måste därför under-
rätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utföra 
fullmakt för ombudet. Fullmakten bör insändas till 
bolaget i god tid före stämman under nedanstående 
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person 
skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den 
juridiska personen bifogas.

Anmälan om deltagande till årsstämman senast  
den 17 april kl 16:00 till:
SJR in Scandinavia AB
Att elin Åkerlund
Box 7420
103 91 Stockholm

Anmälan kan också göras via:
telefon 08-407 55 18
fax 08-407 55 10
e-post elin.akerlund@sjr.se

uppge namn, adress, person- eller organisations-
nummer, telefonnummer, eventuell e-postadress samt 
antal aktier företrädda. eventuella biträden skall 
också anges (dock högst två).

Kallelse till årsstämman kommer att ske i Svenska 
dagbladet och i Post- och Inrikes Tidningar. dagordning 
och ärenden för årsstämman kommer att framgå av 
kallelsen.

UTDELNING
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2008 om 
2,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås 
den 27 april. Om årsstämman beslutar i enlighet 
med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från 
euroclear Sweden AB den 30 april.

ÖVRIGT
ISIN-kod Se0000693616
Kortnamn på First North SJR B
handelspost 1 aktie

Aktieägare i SJR in Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 22 april 2009 kl 16:00. Årsstämman äger rum på Scandic Hotel Anglais, Humlegårds-
gatan 23 i Stockholm. Dagordning och ärenden framgår av separat publicerad kallelse.

KALENDARIUM
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  22 april 2009 kl 16:00
delårsrapport januari – mars 12 maj 2009 kl 09:00
delårsrapport januari – juni  28 juli 2009 kl 09:00
delårsrapport januari – september 3 november 2009 kl 09:00
Bokslutskommuniké för 2009 februari 2010

ÅRssTÄMMA
22 april 2009, kl 16:00
Scandic hotel Anglais
humlegårdsgatan 23 i Stockholm
Anmälan senast 17 april 2009
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SAMMANFATTNING

HIsTORIK

1993 SJR grundas av Per Ogunro. Fredrik Lidberg tillträder som försäljningschef.  
SJR startar sin verksamhet inom bank & finans.

1995 Kontor öppnas i Göteborg.

1996 SJR startar sin verksamhet inom ekonomi.

1997 Kontor öppnas i Malmö.

2000 SJR tillsätter en extern styrelse.

2001 SJR startar sin verksamhet inom karriärvägledning.

2002 SJR gör sin tusende rekrytering.

2005 SJR pluscertifierar sina konsulter enligt egen standard.

2006 SJR startar dotterbolaget Student & Workers i Stockholm.

2007 SJR noteras på First North. Student & Workers startas upp i Malmö.  
Kontor öppnas åter i Göteborg.

2008 Ogunsen startas upp som ett dotterbolag till SJR. Student & Workers startas upp i  
Göteborg. ISO-certifiering av koncernen påbörjas, beräknas vara klart första kvartalet 2009.

2008 i korthet

Omsättningen ökar med 28 % (47)•	

Antalet anställda ökar till 309 (208)•	

Resultat per aktie uppgår till 2,97 kr (3,22)•	

dotterbolaget Ogunsen AB startar •	

dotterbolaget Student & Workers etablerar  •	
ytterligare ett kontor; i Göteborg

SJR tecknar nio nya ramavtal•	

SJR utses till ”ett av Sveriges Gasell- •	
företag 2008” av tidningen dagens Industri

SJR bibehåller sin AAA-rating•	

SJR startar arbetet med att bli miljö-  •	
och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001  
och ISO 14001.

SJR in Scandinavia AB (SJR AB) är idag ett av Sveriges 
ledande bemanningsföretag inom ekonomi, bank och 
finans. Företaget grundades 1993 av Per Ogunro som 
idag är vd för koncernen. denna består av moder-
bolaget SJR AB samt dotterbolagen Student & Workers 
in Scandinavia AB och Ogunsen AB. 

Kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. 
SJR-koncernen sysselsatte i slutet av 2008 ca 260 
konsulter (170) och omsatte under 2008 141,5 MSeK 
(110,7) vilket är en ökning med 28 % jämfört med 
föregående år.

sjr In scandinavia AB
Högsta kreditvärdighet sedan 2005

SJR har verkat sedan 1993. Tiderna har förändrats men vi har hela tiden hållit  
fast vid vår idé om att förse företag med specialister och chefer inom ekonomi, 
bank och finans. 2007 noterades vi på First North och idag har verksamheten  
tre grenar; uthyrning av konsulter, rekrytering och karriärvägledning.
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SAMMANFATTNING

Finansiell utveckling 

(TsEK)
 2008 2007 2006 2005 2004
Nettoomsättning 141 374 110 527 75 189 45 264 33 634
Tillväxt (%) 28 47 66 35 -13
Rörelseresultat 13 900 15 392 10 570 4 175 2 395
Rörelsemarginal (%) 9,8 13,9 14,1 9,2 7,0
Årets resultat 10 379 11 255 7 613 2 985 2 201
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veRKSTäLLANde dIReKTöReN

VD har ordet

under 2008 har SJR genomfört flera nya etableringar. 
Både SJR och dotterbolaget Student & Workers (SW) 
har öppnat kontor i Göteborg. det nya dotter bolaget 
Ogunsen, som är inriktat på search och selection av 
ledande befattningar, har öppnat nytt kontor i Stock-
holm. Antalet kontorsenheter för SJR har därmed 
ökat från fyra till sju, vilket är en del av strategin att 
ta marknadsandelar och öka omsättningen trots stag-
nerande marknad. Nyetableringarna har medfört att 
SJR:s rörelsemarginal sjunkit för år 2008.

Sedan i höstas har omvärlden varit turbulent  
och prognosen för 2009 är väldigt osäker. SJR:s 
mål för 2009 är att ta marknadsandelar. Organisa-
tionens fokus ligger därför på försäljning och inga 
nya etableringar kommer att ske under året. de nya 
kontor som öppnats under 2008 kommer att medföra 
en fortsatt omsättningstillväxt såvida inte marknaden 
viker markant.

Student & Workers och Ogunsen arbetar mot vidare 
branscher än moderbolaget. Moderbolagets fokus är 
ekonomi, bank och finans, medan dotterbolagen även 
riktar sig mot andra delar av whitecollarsektorn. det 
bredare försäljningsområdet är viktigt om en nedgång 
inträffar inom bemanningsområdet.

Som aktieägare har det varit ett negativt år med 
en kursutveckling som inte motsvarar företagets 
utveckling. den svenska aktiemarknaden som helhet 
har inte tidigare varit med om en sådan negativ 
utveckling. vårt finansiella mål är att inom två till fyra 
år nå en omsättning på 300 miljoner kronor med en 
rörelsevinst på minst 36 miljoner kronor. Min tro är 
att aktiemarknaden kommer att återhämta sig och 
således även SJR:s aktiekurs, vilket bör ha skett när 
SJR nått sitt närmsta finansiella mål.

vårt fokus på personlig service och kvalitet i  
arbetet gör att jag har en fortsatt stark tro på fort-
satta framgångar för SJR-koncernen.

Stockholm den 16 februari 2009

Per Ogunro

VERKsTÄLLANDE DIREKTÖR 
sJR IN scANDINAVIA AB (pUBL)



9

STyReLSeNS ORdFöRANde

Styrelseordföranden har ordet

dessa rader skrivs i februari 2009, en tidpunkt då 
marknadsutsikterna inom bemanningsbranschen är 
synnerligen svårbedömda. Planeringen inom SJR  
för 2009 kan karakteriseras som beredskap för en  
vikande marknad, men med öppenhet för att ta 
tillvara eventuella möjligheter, som marknaden kan 
erbjuda. Företaget är finansiellt robust, har ett 
mycket starkt varumärke och har tidigare visat på 
stor anpassningsförmåga till snabba förändringar 
på marknaden. Företagsledningen har under mer än 
femton år skaffat sig ett grundmurat förtroende på 
marknaden och även utvecklat SJR efter de nya krav 
och behov som kunderna uttryckt. Trots de dystra och 
svårbedömda utsikterna känner därför styrelsen stor 
tillförsikt med företagsledningens förmåga och om-
döme att möta de svårigheter, men också möjligheter, 
som det nuvarande läget för med sig.

Stockholm den 16 februari 2009

Björn Sprängare

sTyRELsEORDFÖRANDE 
sJR IN scANDINAVIA AB (pUBL)
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SJR-koncernen är både bred och spetsig. dotter-
bolagen Ogunsen och Student & Workers är liksom 
moderbolaget starkt nischade vad gäller kompetens 
och erbjudande, men riktar sig mot något bredare 
marknadssegment.

AFFÄRsIDé
SJR är specialiserat på rekrytering och konsult-
verksamhet inom ekonomi, bank och finans samt 
karriärvägledning vid omstruktureringar. vårt arbete 
kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt 
engagemang.

VIsION
SJR:s vision är att vara Sveriges ledande konsult- och 
rekryteringsföretag inom ekonomi, bank och finans. 

FRAMGÅNGsFAKTORER
SJR:s framgångsfaktorer för att uppnå visionen och 
målen bygger på fyra hörnstenar:

Kvalitet
SJR ska inte konkurrera med pris i första hand, utan 
genom att erbjuda hög kvalitet, det vill säga rätt person 
på rätt plats. vår kontinuerliga förbättringsdialog 
internt, tillsammans med våra kunder och uppbyggda 
nätverk, driver stadigt utvecklingen av organisationen 
och våra processer. 

SJR tillämpar en standardiserad arbetsmetod som 
innebär ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
tillhandahålla rekryterings- och personaluthyrnings-
tjänster. därigenom skapas förutsättningar för såväl 
kontinuitet som kvalitet.

specialister inom ekonomi, bank och finans
SJR ska även fortsättningsvis vara en nischad aktör 
mot utvalda sektorer. denna fokusering är en grund-
förutsättning för att kunna bibehålla hög kvalitet 
och trovärdighet i tjänsterna vi erbjuder. en nischad 

inriktning betyder också att SJR kan lägga betydande 
resurser på utveckling av högkvalitativa tjänster inom 
respektive sektor, för att på ett effektivare sätt kunna 
tillgodose kundernas önskemål och krav.

personligt engagemang
SJR:s relativt låga personalomsättning gör det möjligt 
att arbeta långsiktigt gentemot kunder, konsulter och 
rekryteringskandidater. Graden av igen känning är 
hög, vilket skapar förutsättningar för goda personliga 
relationer och bra kommunikation med kunder och 
kandidater. vi arbetar kontinuerligt med kompetensut-
veckling och tillämpade arbetsmetoder i syfte att erb-
juda medarbetarna ett utvecklande och stimulerande 
arbete. Personlig dialog internt och med kunderna i 
kombination med attityden att alltid vilja göra ännu 
bättre vinner i längden, tror vi.

snabbhet
Förmågan att snabbt kunna presentera rätt konsult 
eller kandidat är ett starkt konkurrensmedel, efter-
som det tillfredsställer kundernas behov och krav  
på effektivitet.

OpERATIVT MÅL

SJR ska under år 2009 öka sin marknadsandel •	
inom yrkesområdena ekonomi, bank och finans.

FINANsIELLA MÅL
Styrelsen har fastställt följande mål för SJR:

SJR ska inom 2–4 år omsätta minst 300 miljoner •	
kronor med en rörelsemarginal på minst 12 %.

Soliditeten i SJR ska normalt inte understiga 35 %.•	

SJR ska lämna en utdelning till aktieägarna upp-•	
gående till minst 60 % av resultat efter skatt, under 
beaktande av SJR:s resultatutveckling, finansiella 
ställning samt långsiktiga investeringsbehov.

Finding excellence

FRAMGÅNGSFAKTOReR

Alltsedan starten 1993 har SJR varit ursprungsidén trogen – att förse företag med 
specialister och chefer inom bank, finans och ekonomi. Denna fokusering, där man 
kunnat utveckla mycket hög kompetens inom utvalda nischer, har visat sig vara en 
mycket framgångsrik strategi.
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Konsultverksamhet

SJR hjälper sina kunder att anpassa personalstyrkan 
efter behovet. vi gör detta genom att tillhandahålla 
konsulter till företag som är i behov av hjälp under 
kortare eller längre perioder. Genom den tydliga  
specialiseringen mot ekonomi, bank och finans kan  
vi säkerställa rätt kompetens för rätt plats, till rätt pris 
och under rätt tidsperiod.

Konsultverksamheten står idag för cirka 85 % av 
SJR:s intäkter. vi hyr huvudsakligen ut specialister 
och chefer inom ekonomi, bank och finans. under  
åren har vi förstärkt specialiseringen mot mer 
kvalificerade medarbetare. uppdragen har därför 
blivit längre och tjänsterna är ofta att betrakta som 
nyckelpositioner på företaget. vi har en mycket stor 
andel återkommande kunder vilket gör att vi skapar 
nära kundrelationer och på så vis kan öka kvaliteten 
i leveransen.

våra konsultchefer har lång och gedigen kom-
petens inom ekonomi och beteendevetenskap, vilket 

gör att de förstår såväl konsultens som kundens  
behov. Matchningen av dessa behov utgör grunden 
för en lyckad konsulttillsättning. För att garantera både 
hög formell och social kompetens är rekryterings-
processen utformad för att säkerställa konsultens 
framgångsfaktorer:

färdigheter•	

personlighet och attityd•	

att arbeta i konsultrollen•	

kontinuerlig coachning•	

dokumenterad historik•	

SJR söker ständigt potentiella konsulter. vi arbetar 
kontinuerligt med coachning och kompetens-
utveckling enligt vårt kvalitetsledningssystem för att 
konsulterna alltid skall kunna prestera sitt bästa för 
kunden.

AFFäRSOMRÅdeN

De allra flesta av våra konsulter hyrs ut för chefs- eller specialistuppdrag och fyller 
ofta en nyckelposition hos kunden. Vår specialisering inom utvalda kompetensområden 
betyder att vi snabbt kan presentera lämpliga konsulter – ofta inom 24 timmar.
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sTEG 1
Kontinuerliga intervjuer  
av potentiella konsulter.
Kompetensbaserade 
intervjuer och granskning 
av handlingar säkerställer 
rätt formell kompetens.

sTEG 2
djupintervju/personlighets-
test och referenstagning 
säkerställer att konsult-
kandidaten har rätt egen-
skaper för att fungera i sin 
yrkesroll och som konsult 
hos SJR.

pIpELINE
För att stå beredda vid 
uppdragsförfrågan finns 
alltid kvalificerad personal 
i vår Pipeline.

MATcHNING = RÄTT KONsULT
Genom att lära känna såväl 
kandidaten som kunden säker-
ställer vi snabb leverans utan 
att göra avkall på kvaliteten. 
vårt sätt att arbeta är kostnads-
effektivt och ger kunden rätt 
konsult till rätt pris.

KUNDBEHOV
Genom personliga möten 
lär vi känna våra kunder och 
förstå deras behov av rätt 
kravprofil för konsulten.

pROcEss KONsULTER
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sTEG 1
Genomgång av behov och •	
kravprofil
Bearbetning av databaser•	
Annonsering•	
Administration•	
Matchning•	

sTEG 2
Formaliaintervju•	
Granskning av betyg och intyg•	
Kandidatpresentation  •	
– inom tre veckor

sTEG 3
Arbetspsykologiska tester •	
– personlighetsformulär (OPQ, CCSQ)  
– färdighetstest (NMG, vMG)

djupintervju•	
Referensintervjuer•	
Kreditupplysning•	

KVALITETssÄKRING  
= TRyGGHET

enkät•	
uppföljning – två månader•	
uppföljning – sex månader•	
Garanti•	
handlingar förvaras•	

REKRyTERINGspROcEssEN
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Rekrytering

Att hjälpa företag hitta rätt kompetens handlar om 
så otroligt mycket mer än Cv-förmedling. I dagens 
konkurrensutsatta rekryteringsbransch står SJR 
stadigt och tämligen unikt på den grund vi haft sedan 
många år. vi eftersträvar alltid hög kvalitet och per-
sonlig service samt tänker långsiktigt både när det 
gäller kandidat och kund, vilket bidrar till lyckosamma 
matchningar. det får helt enkelt aldrig bli fabrik över 
rekrytering, detta hantverk måste göras med känsla 
och engagemang utan att för den skull ge avkall på 
effektivitet.

Rekrytering står i dagsläget för ca 15 % av SJR:s 
intäkter. vi rekryterar huvudsakligen chefer och 
specialister inom vår nisch, det vill säga ekonomi, 
bank och finans. Nyckeln till nöjda kunder är lyhördhet. 
Rekryteringsprocessen är förvisso standardiserad, 
men flexibel och utarbetad i nära samarbete med 
kunderna.

våra rekryteringskonsulter är självklart också 
avgörande för en lyckad rekryteringsprocess.  

de flesta av dem har arbetat länge med rekrytering 
inom våra specialområden och flera har även själva 
haft en befattning inom något av dem. en annan 
framgångsfaktor är att rekryteringskonsulterna 
inte har eget säljansvar, utan detta ligger på SJR:s 
försäljningsavdelning. det betyder att rekryterings-
konsulten därmed helt och hållet kan fokusera på  
att hitta och leverera rätt kandidat till kunden.  
detta gynnar i sin tur både kvalitet och effektivitet.

en avgörande del av rekryteringsprocessen är 
uppföljningen för att säkerställa att både rekryterad 
kandidat och kund är nöjd. direkt efter avslutad 
rekrytering görs därför en uppföljning med kunden av 
hur denne har upplevt processen. uppföljning av den 
rekryterade kandidaten görs efter två månader och 
efter sex månader. uppföljningarna ligger till grund för 
vår strävan att hela tiden förbättra oss efter kundens 
önskemål och är också en viktig förklaring till varför 
vi kan lämna garanti på alla våra rekryteringar.

AFFäRSOMRÅdeN

Vi rekryterar en chef eller specialist om dagen. Var och en noggrant utvald och 
matchad mot varje företags specifika krav och värderingar. Våra rekryterare har 
egen erfarenhet av kundens bransch – de kan förutsättningarna och vet att varje 
rekrytering är långsiktig.
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KARTLÄGGNING
Genom individuella möten 
kartlägger vi:

Nuvarande situation•	
Kompetens och bakgrund•	
Planer för framtiden•	

pERsONLIGHETspROFIL
Som ett komplement till de 
individuella samtalen arbetar 
SJR med OPQ Personlighets-
profil, ett verktyg för att ta 
fram individens egenskaper 
och utvecklingsbara sidor, 
samt med MQ, ett test för att 
mäta motivation i arbetslivets 
olika uppgifter och situationer.

RÅDGIVNING
I detta skede diskuterar vi olika 
alternativa utvecklingsvägar för 
personen. 

sEMINARIER
Söka nytt arbete•	
Sökvägar för nya möjligheter•	
Att skriva ett bra Cv•	
Att genomföra en bra  •	
anställningsintervju
Mental styrka – hantera  •	
stress och press

KARRIÄRcOAcHNING
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Karriärvägledning

Tack vare den unika specialiseringen, kontaktnätet 
och branschkunnandet kan SJR vara den samarbets-
partner som ett företag behöver under såväl avveck-
ling som kompetensutveckling av personal samt vid 
rekrytering eller inhyrning av specialister.

SJR startade i början av 90-talet, i en tid då många 
företag genomförde omfattande omstruktureringar 
och tvingades till personalneddragningar. vi har 
under de senaste lågkonjunkturerna varit en naturlig 
partner till företagen i deras arbete med  att hitta 
nya jobb eller karriärmöjligheter för övertaliga med-
arbetare. dagligen möter vi personer som står inför 
olika val vad gäller jobb och karriär, och vi ser oss 
som rådgivare och bollplank för människor som vill 
gå vidare i arbetslivet eller förändra sin arbetssituation.

För företag som står inför personalminskningar 
hjälper SJR till på ett ansvarsfullt och företagsanpassat 
sätt med att ta tillvara de mänskliga resurserna för 
att öppna möjligheter till nya karriärvägar. Tillsammans 
med företaget och de anställda tar vi fram ett skräddar-
sytt program som kan innebära gruppmöten, indivi duella 
samtal, intervjuer, utvärdering av personlighets profil 
samt rådgivning. våra medarbetare kan även utgöra 
stöd för chefer i organisationen vars avdelningar berörs 
direkt av förändringen. via vårt breda nätverk har vi 
dessutom möjlighet att erbjuda ytterligare profes-
sionell hjälp.

SJR erbjuder också aktivt stöd till personer i 
ledande befattningar och deras medarbetare som 
finns kvar i organisationen. detta kan bland annat 
innebära seminarier om krishantering och grupp-
utveckling eller att fungera som en individuell 
samtals partner under förändringsprocessen.

våra medarbetare är personal- och beteendevetare 
med lång erfarenhet av arbete med människor. de har 
goda kunskaper om arbetsmarknaden samt breda 
nätverk inom många branscher, något som kommer 
deltagarna till nytta.

Vid stora förändringar i företaget behövs professionellt stöd både för cheferna  
som ska verkställa dem och för medarbetarna som påverkas. Ansvarsfull och  
företagsanpassad karriärvägledning hjälper medarbetarna att gå vidare och bidrar  
till en positiv bild av företaget.

AFFäRSOMRÅdeN

UppFÖLJNING/cOAcHNING
vi finns tillgängliga för coachning 
under en gemensamt uppgjord 
period, till exempel tre eller sex 
månader.
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Organisation och personal

Medelantalet anställda fördelat på kontorspersonal 
och konsulter under den senaste femårsperioden fram-
går av tabellen på sidan 19. På kontoren arbetar totalt 
cirka 50 personer såsom rekryteringskonsulter, konsult-
chefer, talent managers och kundansvariga säljare. 
de bolagsgemensamma funktionerna ekonomi, 
admin istration och IT är centraliserade till Stockholm.

TALENT MANAGEMENT
Talent Management ansvarar för att marknadsföra 
SJR gentemot ekonomer på arbetsmarknaden och 
driver projekt som syftar till att öka inflödet av  
sökande till SJR. Gruppens primära roll är att söka, 
hitta och attrahera specialister till SJR:s utlysta tjänster 
och konsultuppdrag, vilket bland annat innebär att 
utveckla marknadskanaler som når koncernens olika 
målgrupper. Gruppen representerar SJR på mässor, 
skolor och arbetsmarknadsdagar samt ansvarar för 
vår annonsering. Talent Management intervjuar och 
administrerar även sökande i vår rekryteringsdatabas 
och pipeline för att säkerställa kvalitativ och snabb 
leverans till våra kunder.

REKRyTERINGsKONsULT
SJR:s rekryterare arbetar som rekryteringskonsulter 
gentemot SJR:s kunder. detta innebär att tillsätta 
konsulttjänster för kortare eller längre tid samt att 
genomföra rekryteringsuppdrag till fasta tjänster. 
Arbetsuppgifterna omfattar behovsanalys, kandidat-
sökning, annonsering, intervjuer, referensintervjuer 
samt matchning av kandidater gentemot kundföretagets 
behov. Rekryteringskonsulten har ett stort ansvar 
mot våra kunder i form av kundvård, rådgivning och 
support och ansvarar för att leverera rätt person till 
rätt pris.

KONsULTcHEF
Konsultchefen har personalansvar för SJR:s konsulter, 
vilket innebär coachning och matchning av konsulterna 
till rätt uppdrag. det innebär också kompetens- och 

utvecklingsplanering för konsulterna, som ett led 
i utvecklingen av både konsulterna och företaget. 
Arbetet som konsultchef innebär också att söka 
nya tänkbara konsulter, intervjua och anställa dem. 
Konsultchefen har kontinuerlig kontakt med sina 
konsulter för att på bästa sätt tillgodose deras och 
SJR:s behov. Som konsultchef har man även ansvar 
för såväl vård av befintliga kunder som bearbetning 
av potentiella kunder.

KUNDANsVARIG
SJR:s kundansvariga har ansvaret för SJR:s kunder, 
de har återkommande kontakt med kundföretag som 
för tillfället inte har någon konsult inhyrd eller som 
rekryterar via SJR. Som kundansvarig har man även 
ansvar för marknadsaktiviteter, som till exempel 
utskick via post eller e-mail, annonseringar i tidningar 
eller reklamkampanjer.

LEDNINGsGRUppEN
SJR:s ledningsgrupp utgörs av verkställande direktör, 
vice verkställande direktör, cheferna för respektive 
region, cheferna för konsult- och rekryteringsgruppen 
samt verkställande direktörer för de båda dotter-
bolagen.

VERKsAMHETspOLIcy
SJR ska verka för ett långsiktigt och hållbart före-
tagande där våra framgångsfaktorer ska genomsyra 
varje medarbetare. våra olika policys beskrivs i vår 
”Personalhandbok för kontorspersonal” samt för 
konsulterna i ”Konsulthandboken”.

pERsONALpOLITIK
Konsulter som är anställa av SJR innehar en tillsvidare-
anställning, alternativt en tidsbegränsad anställning 
i enlighet med LAS, Lagen om anställningsskydd. 
övriga medarbetare hos SJR är tillsvidareanställda 
med provanställning de första sex månaderna. SJR  
är medlem av Almega Bemanningsföretagen och 

SJR finns idag i Stockholm, Malmö och Göteborg med huvudkontor på Humlegårds -
gatan 20 i Stockholm. Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 december 2008 
till 309 (208) och medelantalet anställda var under året 218 (166).
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följer därmed tjänstemannaförbundet unionens 
kollektiv avtal. uppsägningstiden för de tillsvidare-
anställda på SJR varierar mellan en och tre månader.

SJR ser positivt på jämställdhet i arbetslivet och 
har utarbetat en jämställdhetsplan. Jämställdhet 
handlar om lika rättigheter och möjligheter för kvinnor 
och män. SJR vill att både män och kvinnor skall kun-
na förena föräldraskap och arbete, vilket bland annat 
innebär hög grad av individuellt flexibla arbetstider.

pERsONLIG UTVEcKLING
För att ständigt ligga i frontlinjen och befästa posi-
tionen som ett modernt bemanningsföretag krävs 
kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling. 
För sin framtida ställning på marknaden är SJR 
beroende av att hålla hög kvalitet på tjänsterna samt 
att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. 
vi betraktar därför kompetensutveckling som ett 
strategiskt verktyg för att uppnå våra mål och arbetar 
aktivt för att säkerställa att de anställda har rätt kom-
petens både idag och i framtiden. Alla med arbetare 
har såväl rätt till som eget ansvar för att kontinuerligt 
utvecklas i arbetet. Kompetensutveckling hos SJR 
utgår från företagets verksamhetsidé, mål och arbets-
organisation. 

INFORMATIONspOLIcy
öppenhet, trovärdighet, snabbhet och helhetssyn är 
ledord i SJR:s informationspolicy och informations-

verksamheten skall bedrivas så att goda relationer 
skapas och vidmakthålls med SJR:s interna och 
externa intressenter. Informationen är ett lednings-
instrument och de informationsansvariga inom 
SJR skall verka för förståelse för omvärldens och 
personalens behov av korrekt och snabb information. 
verkställande direktör Per Ogunro ansvarar för den 
externa informationsgivningen. Bra intern information 
eliminerar många missförstånd och orsaker till ryktes-
spridning. den interna informationen har därför hög 
prioritet inom SJR och syftet är att varje anställd ska 
känna till vad som utmärker SJR samt de uttalade 
budskapen, målsättningarna och strategierna. 

MILJÖpOLIcy OcH IsO-cERTIFIERING
SJR ska verka för ett miljömässigt långsiktigt och 
hållbart företagande. vår ambition är att bedriva en 
resurseffektiv och miljöanpassad rekryterings- och 
konsultverksamhet. verksamheten skall präglas av 
helhetssyn där miljöpåverkan beaktas i alla led från 
inköp till leverans av tjänster och produkter. På SJR 
finns en miljögrupp, som ser till att miljöpolicyn upp-
fylls och efterlevs. SJR har under 2008 påbörjat  
arbetet med att bli miljö- och kvalitetscertifierad  
enligt ISO 14001 och ISO 9001. Certifieringen  
kommer att ske under första kvartalet 2009.

Medelantal anställda* 

År  2008 2007 2006 2005 2004
SJR Konsulter 113 110 82 60 45
 Kontorspersonal 33 25 20 17 17
Student & Workers Konsulter 56 26 8 - -
 Kontorspersonal 11 5 3 - -
Ogunsen Konsulter 2 - - - -
 Kontorspersonal 3 - - - -
Totalt  218 166 113 77 62

* Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
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AUKTORIsERAT BEMANNINGsFÖRETAG
Bemanningsföretagen är en bransch- och arbets-
givarorganisation för företag med verksamhet inom 
personaluthyrning, entreprenad, rekrytering, omställning  
och jobbförmedling. Bemanningsföretagen hade under 
2007 drygt 450 medlemsföretag med sammanlagt 
fler än 59 000 årsanställda.

SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktori-
sationen i Almega Bemanningsföretagen är en garanti 
för kunder och medarbetare att företaget är seriöst 
och följer lagar och regler. Auktoriserade företag 
måste följa Bemanningsföretagens etiska regler, 
tillämpa branschens allmänna leveransvillkor samt 
vara bundna av kollektivavtal. Samtliga auktoriserade 
företag omfattas även av en ansvarsförsäkring som 
garanterar trygghet för deras kunder.

efter granskning i auktorisationsnämnden beslutar 
Bemanningsföretagens styrelse om auktorisation och 
medlemskap innan företaget får rätten att använda 
auktorisationsmärket och benämna sig Auktoriserat 
Bemanningsföretag.

DOTTERBOLAG
SJR har två dotterbolag. Student & Workers AB 
startade i början av 2006. Företaget specialiserar 
sig på hyra ut och rekrytera arbetskraft i form av 
högskolestudenter, akademiker och övrig kvalificerad 
personal med en arbetslivserfarenhet på upp till tre år.

Ogunsen AB grundades 2007 och startade sin 
verksamhet under 2008. Ogunsens affärsidé är 
att leverera rekryterings- och interimslösningar på 
managementnivå till kunder inom privat och offentlig 
sektor.

LEGAL sTRUKTUR
Samtliga juridiska personer är namngivna i figuren 
nedan och har sitt säte i Stockholm.

AuKTORISATION OCh KONCeRN

SJR in Scandinavia AB
Org nr 556443-2929

Orgunsen AB
Org nr 556735-4427

(100 %)

Student & Workers  
in Scandinavia AB

Org nr 556652-3980
(100 %)

www.almega.se
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dOTTeRBOLAG

Student & Workers  
in Scandinavia AB

Student & Workers in Scandinavia AB startade verk-
samheten i februari 2006. ellinor Lindmark är vd  
och under det senaste året nåddes en milstolpe  
då företaget växte med 118 %.

AFFÄRsIDé
Student & Workers affärsidé är att tillgodose behovet 
av flexibel personal samt att vara en naturlig partner 
vid rekryteringar. Konsultverksamheten vänder sig 
till personer som redan är ute i arbetslivet men 
söker nya utmaningar samt till universitets- och hög-
skolestudenter.

KUNDER
våra kunder återfinns inom ett brett branschspektrum; 
bank och finanssektorn, försäkrings- och fastighets-
bolag samt teknik, transport och IT-företag. När det 
gäller ekonomi, bank och finans arbetar Student & 
Workers med personer som har upp till tre års erfar-
enhet och för övriga tjänster arbetar vi med upp till 
tio års erfarenhet. en viktig del är även studentpoolen, 
för de kunder som behöver flexibel arbetskraft under 
exempelvis sommarmånaderna eller vid arbetstoppar.

På Student & Workers arbetar idag drygt 130 
konsulter, vilket motsvarar cirka 75 heltidskonsulter. 
Företaget utför i snitt mellan fyra och sju rekryteringar 
per månad.

vi är inte unika i vår affärsidé, men vad som gör 
oss till en oslagbar samarbetspartner är kvalitets-
fokuseringen som ska göra oss till ett förstahandsval 
för kunderna.

ARBETsMODELL
Student & Workers arbetar efter beprövade modeller 
och en kontinuerlig förbättringsdialog som ska säker-

ställa hög effektivitet och kvalitet. Tillsammans med 
våra nätverk, kunder och medarbetare utvecklar vi 
hela tiden processerna och organisationen. 

Fyra ledord är viktiga i vårt arbete:

Effektivt – vi är snabba både när det gäller tillsättning 
av konsulter och vid rekryteringar.

Hög träffsäkerhet – väl beprövade och ständigt 
förbättrade processer säkerställer rätt person på rätt 
plats.

Mänskligt – Genom möjlighet till utveckling för våra 
konsulter och kontinuerlig uppföljning är personal-
omsättningen låg, vilket ger kontinuitet åt våra 
kunder.

personligt engagemang – vi tror på att personlig  
dialog tillsammans med lusten att alltid vilja utvecklas 
är något som vinner i längden.

Företagets snabba tillväxt beror inte på att vi har flest 
kunder eller bredast verksamhet, utan på engagerade 
medarbetare som vill att företaget ska växa och som 
vill vara delaktiga i företagets utveckling.

MALMÖ OcH GÖTEBORG
Student & Workers finns i Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Malmö startade i september 2007  
och Göteborg i september 2008.

VIsION
visionen är att omsätta 100 miljoner år 2011. vi ska 
växa med kvalitet och eftertanke och hålla fast vid 
våra arbetsmodeller, processer och personalvård.

Student & Workers erbjuder medarbetare med olika bakgrunder och kompetenser.  
Ung entusiasm och stabil erfarenhet, fräscha kunskaper från högskolan och lång praktisk 
erfarenhet. Så ser i korthet den samlade kompetensen ut inom Student & Workers.
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Ogunsen AB

Att lyckas är då detsamma som att finna en person 
som bidrar till företagets utveckling samtidigt som 
han eller hon utvecklas som individ. 

VERKsAMHET
Ogunsens affärsidé är att leverera högkvalitativa  
rekryterings- och interimslösningar på managementnivå 
till kunder inom privat och offentlig sektor. vd är Jessica 
Runerlöv Moberg och företaget erbjuder lösningar 
inom fyra kompetensområden: strategisk ledning, 
ekonomi/finans, försäljning/marknad samt IS/IT.

Ambitionen är att vara ett effektivt och modernt  
alternativ till de redan etablerade search- och konsult-
bolagen. visionen är att bli Sveriges mest eftertrak-
tade search- och konsultbolag genom att erbjuda 
konsulter, metoder och nätverk i framkant.

Personligt engagemang, effektivitet och lång siktighet 
är tre ledord som sammanfattar hur vi arbetar och 
förhåller oss till kunder och kandidater.

VIKTIGA HÄNDELsER 2008
Första halvåret 2008 lades grunden för Ogunsen. 
Försäljningen startade i augusti och samma månad 
tog vi in våra första rekryteringsuppdrag. under hösten 
tecknade Ogunsen det första ramavtalet och genom-
förde rekryteringar och interimslösningar av bland 
annat managementkonsult, personalchef och CFO:s.

Att starta upp en ny verksamhet kräver alltid ett 
stort mått av engagemang, uthållighet och målfoku-
sering. Ogunsen startas mitt i en finanskris och i en 
tid då marknaden präglas av stor osäkerhet. Trots 
detta har responsen från kunder och kandidater varit 
mycket positiv och vi har lyckats förmedla vårt bud-
skap och vår affärsidé på ett framgångsrikt sätt.

2009 – MÖJLIGHETERNAs ÅR
vår mission är att genomföra rekryteringar och 
interims lösningar som får företag och människor 
att växa. 2009 blir ett år då många bolag står 
inför utmaningen att förändra sin verksamhet för 
att anpassa sig till nya förutsättningar. ett tuffare 
klimat kräver mer av cheferna och deras ledarskap. 
Företagen kommer i allt större utsträckning att behöva 
människor med förmåga att hitta nya lösningar, driva 
förändringar och förbättringar samt kunna engagera 
medarbetarna.

För att möta dessa behov erbjuder Ogunsen kandi-
dater och konsulter med gedigen erfarenhet av till  
exempel turnarounds, effektivisering, process- och 
affärsutveckling. under 2009 satsar vi extra på 
vårt kandidat- och konsultnätverk inom kompetens-
området strategisk ledning då vår bedömning är att 
många bolag kommer att behöva förändra, utveckla 
och stärka upp olika delar av ledningsfunktionen 
under kommande år.

vi är övertygade om att 2009 blir ett mycket bra 
år och ser fram emot att få etablera nya samarbeten 
och få vara en del i våra kunders och kandidaters 
utveckling.

Avslutningsvis vill vi tacka våra kunder och kandidater 
som valt Ogunsen till partner under året. vi vill också 
tacka medarbetarna som med stort engagemang, 
uthållighet och målfokusering lagt grunden för det  
bolag som ska bli Sveriges mest eftertraktade 
search- och konsultbolag.

Rekrytering är mer än att fylla en vakans. För Ogunsen handlar det om att 
matcha uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar med kandidatens mål, 
drivkrafter och värderingar. 
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Marknadsöversikt

För fjärde året i rad uppvisar bemanningsbranschen 
2008 positiv tillväxt. 2008 blev också ett rekordår 
för branschen. dock visar det fjärde kvartalet en 
minskning med 4 %. Nedgången kan härledas till 
rådande konjunkturnedgång. SJR är verksamt inom 
områdena personaluthyrning och rekrytering med 
specialisering på segmenten ekonomi, bank och 
finans. dessa segment står idag för 15 % av den 
totala bemanningsmarknaden i Sverige.

utöver rekrytering och personaluthyrning innefattar 
bemanningsbranschen även verksamheter såsom 
entreprenad, omställning och jobbförmedling. 

de fem stora tjänsteområdena inom bemannings-
branschen är:

Uthyrning
Med uthyrning avses verksamhet där bemannings-
företaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra 
arbete i kundföretaget. 

Rekrytering
Innefattar rekrytering av personal till kundföretaget 
och där rekryteringsprocessen helt eller delvis tas 
om hand av bemanningsföretaget.

Entreprenad
Tjänsteområdet entreprenad innebär att företaget 
helt eller delvis lämnar över ett verksamhetsområde 
eller uppdrag till ett bemanningsföretag.

Omställning
Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig 
personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. 
omplaceringar inom företaget, till andra företag och/
eller förberedelse till sådan omplacering.

Jobbförmedling
Jobbförmedling är en ny verksamhet som ska fungera 
som ett komplement till arbetsförmedlingarna i 
landet och detta innebär att bemanningsföretaget 
hjälper arbetssökande till arbete. 

BRANscHFAKTA
Branschen sysselsatte, enligt Bemanningsföretagens 
egen statistik, totalt cirka 59 000 personer under 
2007 vilket motsvarar cirka 1,31 % av landets totala 
arbetskraft. 125 100 personer arbetade någon gång 
under 2007 i ett bemanningsföretag. det finns idag 
närmare 450 svenska bemanningsföretag som är 
medlemmar i branschorganisationen Almega. det 
största tjänsteområdet uthyrning står för 92 % av 
den totala omsättningen och ökade under 2008 med 
14 %. Rekrytering ökade med 10 % och omsatte 
drygt 800 miljoner kronor under samma period.

(källa www.bemanningsforetagen.se 2009-02-12)

EKONOMI, BANK OcH FINANs
Bemanningsbranschen kan delas i flertalet under-
kategorier. ekonomi, bank och finans står för cirka 
15 %, närmare 3 miljarder kronor av den totala 
bemanningsbranschen, och hade under 2008 en  
omsättningstillväxt på 6 % jämfört med samma  
period föregående år. 

(Källa Almega Bemanningsföretagen)

BeMANNINGSBRANSCheN

Den svenska bemanningsbranschens 35 största företag omsatte under helåret 2008 
cirka 17,6 miljarder vilket var en ökning på närmare 2 miljarder jämfört med före-
gående år. Omsättningstillväxten för 2008 var 13 %, vilket innebär att branschen 
har mer än fördubblat sin omsättning sedan 2004.
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Omsättningstillväxt i bemanningsbranschen  (procentuell förändring jämfört med föregående kvartal) 
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FöRSäLJNING

Redan när SJR startade verksamheten 1993 hade 
vi en bild av hur vi skulle lyckas etablera oss som 
en aktör inom ekonomi-, bank- och finanssektorn. 
Alltsedan dess har vi arbetat målinriktat med våra 
framgångsfaktorer, som är desamma nu som då:

Nischade – vi kan ekonomi, bank och finans och  
vi kan rekryterings- och konsultverksamhet samt  
karriärvägledning. det är detta vi är och vill vara  
bäst på och därför koncentrerar vi oss på det och 
inget annat. 

Kvalitet – väl beprövade och ständigt förbättrade 
processer, som ger våra kunder bra beslutsunderlag. 

snabbhet – Kandidatpresentationer inom 24 timmar 
för konsulter och i tredje veckan för rekrytering.

personligt engagemang – vi vet att personlig dialog 
samt ambitionen att alltid vilja prestera ännu bättre, 
gör att våra kunder väljer oss igen.

sTARK FÖRsÄLJNING 2008
under 2008 hade vi den största efterfrågan någonsin 
på våra tjänster. vi hjälpte närmare 450 företag i våra 
tre regioner Stockholm, Göteborg och Malmö. vi 
tecknade totalt nio nya ramavtal under året – även 
detta ett rekord i SJR:s historia. de nya ramavtalen 
tecknades med BMW Financial Services, Collectum, 
euler hermes, exportkreditnämnden (eKN), Grant 
Thornton, Finansinspektionen, Payzone, Riksgälden 
och NCSd (vPC).

DÄRFÖR GIcK DET sÅ BRA
det finns flera skäl till varför försäljningsavdelningen 
lyckades så bra under 2008. vår kontinuerliga för-
bättringsdialog – internt, tillsammans med kunderna 
och genom våra uppbyggda nätverk – driver på utveck-
lingen av våra processer och utgör en förutsättning 
för att kunna leva upp till framgångsfaktorerna.

Säljorganisationen består av ett innesäljarteam 
och ett kundansvarigteam, som arbetar tillsammans 
och hjälps åt att ha en kontinuerlig dialog med 
kunderna. det gör att vi kan lägga ner mer resurser 
på varje enskild kund, vilket naturligtvis medför att vi 
lär känna våra kunder bättre och på så sätt får in fler 
affärer. vi har arbetat på detta sätt i snart tre år nu 
och lär oss hela tiden hur vi skall bli mer effektiva 
och personliga.

en annan framgångsfaktor är samarbetet mellan 
våra rekryteringskonsulter, konsultchefer och karriär-
coacher, som arbetar i team och hjälps åt att lösa 
kundernas behov. vi har erfarna medarbetare inom 
försäljnings-, konsult- och rekryteringsverksamheten. 
de flesta har arbetat länge hos SJR och har även 
egen praktisk erfarenhet av arbete inom bank-, finans-  
eller ekonomisektorn.

Försäljningsorganisationen ser därför med optimism 
fram emot 2009.

Försäljning

Uppdrag för närmare 450 företag och nio nya ramavtal gjorde 2008 till ett rekordår 
vad gäller efterfrågan på våra tjänster. Målmedveten fokusering på utvalda nischer, 
hög leveranskvalitet, snabbhet och personligt engagemang är de viktigaste  
förklaringarna till detta.
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AKTIeINFORMATION

Aktien

största aktieägarna per 31 december 2008     

    
Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro Per 300 000 1 303 000 45,80 69,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  367 439 10,50 5,93
Lidberg Fredrik  300 000 8,57 4,84
Nordnet Pensionsförsäkring AB  121 491 3,47 1,96
Lindskog Gustav  39 200 1,12 0,63
esilentio AB  39 192 1,12 0,63
SeB Life (Ireland) ASS CO Ltd  38 960 1,11 0,63
engsbråten Björn  38 200 1,09 0,62
Ancoria Insurance Public Ltd  37 580 1,07 0,61
Sprängare Björn  28 200 0,81 0,45
övriga aktieägare  886 738 25,34 14,30
Totalt 300 000 3 200 000 100,00 100,00

Aktiefördelning 2008-12-31, totalt innehav per ägare    

Innehav Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
1 – 500 877  168 799 4,82 2,72
501 – 1 000 143  122 841 3,51 1,98
1 001 – 5 000 130  327 118 9,35 5,28
5 001 – 10 000 16  118 180 3,38 1,91
10 001 – 15 000 3  32 800 0,94 0,53
15 001 – 20 000 3  51 000 1,46 0,82
20 001 –  14 300 000 2 379 262 76,55 86,76
summa 1 186 300 000 3 200 000 100,00 100,00

SJR:s aktie är sedan den 6 mars 2007 noterad  
på First North. Aktiekapitalet uppgick per den  
31 december 2008 till 3,5 miljoner kronor fördelat  
på 3,5 miljoner aktier varav 300 000 aktier av serie 
A och 3,2 miljoner av serie B. Aktier av serie A har  
10 röster per aktie och aktier av serie B har en röst 
per aktie. handelsposten är 1 aktie och kortnamnet 
är SJR B.

KURsUTVEcKLING
Aktiekursen var 36,10 kronor vid årets början och 
12,80 kronor vid årets sista handelsdag. Årshögsta 
notering för aktien uppgick till 36,10 kronor och 
årslägsta till 12,60 kronor.

under 2008 omsattes totalt 2 481 816 SJR-aktier. 
I genomsnitt omsattes 9 848 aktier per dag, vilket är 
en minskning med 21 % jämfört med 2007.
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Aktiekursutveckling 2008     
OMXSPI 2008  —

SJR 2008  —

sEK

Nyckeltal aktie      

   2008 2007 2006
Antal aktier vid periodens slut   3 500 000 3 500 000 3 000 000
Antal aktier, genomsnitt   3 500 000 3 500 000 3 000 000
Resultat per aktie före och efter utspädning*   2,97 3,22/3,05 2,53
eget kapital per aktie   8,60 8,84 3,73

* Utspädningseffekten avser 2006 års optionsprogram om 186 000 optioner.
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NyCKeLTAL

Finansiella nyckeltal

Nyckeltal      

Belopp i TsEK 2008 2007 2006 2005 2004
Resultat
Nettoomsättning 141 347 110 527 75 189 45 264 33 634
Rörelseresultat, eBIT 13 900 15 392 10 570 4 175 2 395
Resultat före skatt 14 711 16 136 10 687 4 210 2 359
Årets resultat 10 379 11 255 7 613 2 985 2 201

Balansräkning & kassaflödesanalys
Marginaler
Rörelsemarginal (%) 9,8 13,9 14,1 9,2 7,1
vinstmarginal (%) 10,4 14,6 14,2 9,3 7,0

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 48 72 122 84 86
Avkastning på eget kapital (%) 34 53 87 54 81

Finansiell ställning
Balansomslutning 50 817 51 233 26 171 16 607 10 555
eget kapital 30 112 30 933 11 196 6 071 3 905
Soliditet (%) 59 60 43 38 37

per aktie
eget kapital per aktie, (SeK) 8,60 8,84 3,73 2,02 1,30
Resultat per aktie, (SeK) 2,97 3,22 2,53 0,99 0,73
utdelning per aktie, (SeK) 2,60 3,20 2,00 0,73 0,27
Antal aktier, (miljoner) 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 218 166 113 77 62
Antal anställda vid periodens slut 309 208 153 100 68
Nettoomsättning per anställd 649 667 665 588 542
d.o per månad och anställd 54 56 55 49 45
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DEFINITIONER AV NycKELTAL

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genom-
snittligt justerat eget kapital, beräknat som ingående 
eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning av 
räntekostnader dividerat med genomsnittligt syssel-
satt kapital, beräknat som periodens ingående 
sysselsatt kapital plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

Eget kapital 
Redovisat eget kapital.

Eget kapital per aktie
eget kapital per balansdagen dividerat med antal  
aktier vid periodens utgång, justerat för senare 
genomförd fondemission och split.

Em
ej meningsfullt.

Genomsnittligt antal anställda
Antalet faktiskt arbetade timmar dividerat med  
årsarbetstiden.

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättningen under perioden dividerat med 
genomsnittligt antal anställda.

Nettoomsättning per månad och anställd
Nettoomsättning per anställd dividerat med antalet 
månader i perioden.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt 
av antal aktier under perioden, justerat för senare 
genomförd fondemission och split.

Rörelsemarginal, EBIT
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med  
nettoomsättningen.

soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

sysselsatt kapital
eget kapital plus räntebärande skulder.

Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.
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RISKeR

Riskanalys

KONJUNKTURBEROENDE
SJR:s verksamhet är, som all bemannings- och 
rekryteringsverksamhet, beroende av det allmänna 
konjunkturläget. en avmattning i konjunkturen skulle 
kunna innebära en minskad efterfrågan på de tjänster 
som SJR tillhandahåller.

MARKNADsTILLVÄxT
Bemanningsbranschen är en marknad under snabb 
utveckling och förväntas även uppvisa en betydande 
tillväxt framöver. Skulle tillväxten utebli eller ske i en 
långsammare takt än väntat kommer SJR:s förvän-
tade försäljning och lönsamhet troligen att påverkas 
negativt.

KONKURRENs
Konkurrensen inom bemanningsbranschen anses 
vara relativt hård och förväntas inte avta utan 
snarare öka i en stigande marknadsuppgång. SJR:s 
nischning mot ekonomisektorn innebär att företaget 
undviker vissa konkurrenter som arbetar mot hela 
eller andra delar av marknaden.

sNABB TILLVÄxT
en snabb och expansiv tillväxt kan innebära försäm-
rade möjligheter att hitta kompetent och efterfrågad 
personal, vilket ställer höga krav på SJR:s ledning 
och organisation. det är viktigt att organisationen 
kan växa utan att kvaliteten i arbetet försämras, 
vilket gäller både vid organisk tillväxt och vid expan-
sion genom förvärv.

LAGsTIFTNING OcH pOLITIsKA BEsLUT
SJR verkar på en marknad som är underkastad 
en rad arbetsrättsliga regelverk, vilka kan komma 
att förändras. dessa förändringar kan komma att 
påverka SJR såväl positivt som negativt.

BEROENDE AV NycKELpERsONER
SJR:s framtida framgångar beror delvis på vissa 
nyckelpersoner inom företaget. Skulle dessa nyckel-
personer välja att lämna SJR kan det, åtminstone 
kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten. 
SJR arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling 
och tillämpade arbetsmetoder i syfte att vara en  
attraktiv arbetsgivare.

KOLLEKTIVAVTAL
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Aukto-
risationen i Almega Bemanningsföretagen är en 
garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är 
seriös och följer lagar och regler. SJR är genom sitt 
medlemskap i Almega Bemanningsföretagen bundet 
av ett kollektivavtal med fackförbundet unionen. 
Kollektivavtalet omförhandlas regelbundet och inne-
håller anställnings villkor för personalen.

sKADEsTÅNDsANsVAR
SJR har tecknat ansvarförsäkring för eventuella skador 
som kan uppkomma genom vållande av SJR:s personal. 
det är ytterst ovanligt att något sådant inträffar och 
via löpande uppföljning kan SJR motverka att detta sker.
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FINANSIeLL INFORMATION

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSeK.

VERKsAMHETEN
SJR in Scandinavia AB (SJR) är specialiserade på 
rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi, 
bank och finans samt karriärvägledning vid omstruk-
tureringar. vårt arbete kännetecknas av kvalitet, 
nytänkande och personligt engagemang.

SJR:s vision är att vara Sveriges ledande konsult-
och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank och finans.

Kontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg och 
i början av 2009 sysselsatte SJR cirka 260 konsulter.

Flerårsjämförelse, koncernen     

Belopp i TsEK 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning 141 374 110 527 75 189 45 264
Res. efter finansiella poster 14 711 16 136 10 687 4 210
Res. i % av nettoomsättningen 10 15 14 9
Balansomslutning 50 817 51 233 26 171 16 607
Soliditet (%) 59 60 43 38
Avkastning på eget kapital (%) 34 53 87 54
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 48 72 122 84
Rörelsemarginal (%) 9,8 13,9 14,1 9,2
vinstmarginal (%) 10,4 14,6 14,2 9,3
Kassalikviditet (%) 231 235 168 147

Flerårsjämförelse, moderbolaget*     

Belopp i TsEK 2008 2007 2006 2005 2004
Nettoomsättning 105 310 94 329 71 307 45 264 33 634
Res. efter finansiella poster 13 249 14 550 10 821 4 216 2 359
Res. i % av nettoomsättningen 13 15 15 9 7
Balansomslutning 43 518 49 070 25 236 16 620 10 555
Soliditet (%) 68 62 44 37 37
Avkastning på eget kapital (%) 31 48 88 60 81
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 44 68 123 84 86
Rörelsemarginal (%) 11,8 14,6 15,0 9,2 7,1
vinstmarginal (%) 12,6 15,4 15,2 9,3 7,0
Kassalikviditet (%) 294 252 172 146 141

* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
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KONcERNEN
Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandina-
via AB, organisationsnummer 556443-2929 och de 
helägda dotterbolagen Student & Workers in Scandi-
navia AB, organisationsnummer 556652-3980 samt 
Ogunsen AB, organisationsnummer 556735-4427, 
samtliga med säte i Stockholm.

FÖRÄNDRINGAR I KONcERNEN
under året har dotterbolaget Student & Workers 
etablerats i Göteborg. dotterbolaget Ogunsen har 
startat sin verksamhet med search och selection mot 
ledande befattningar.  Antalet kontorsanställda i kon-
cernen har under 2008 ökat från 38 till 51 anställda. 

OMsÄTTNING
Omsättningen för bolaget ökade under 2008 med 
28 % till 141,5 MSeK (110,7).

REsULTAT
Resultatet efter finansiella poster uppgick för helåret 
till 14,7 MSeK (16,2). Rörelseresultatet för perioden 
uppgick till 13,9 MSeK (15,4). det ger en rörelse-
marginal om 9,8 % (13,9). Årets resultat efter skatt 
uppgick till 10,4 MSeK (11,3).

LIKVIDITET OcH FINANsIERING
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick per den 31 december 2008 till 28,6 MSeK 
(32,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var under perioden 9,2 MSeK (14,8). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till  
- 11,2 MSeK (7,5). Soliditeten uppgick till 59 % (60).

INVEsTERINGAR
Koncernens investering i anläggningstillgångar upp-
gick per den 31 december till 2,2 MSeK (1,6).

MEDARBETARE
Per den 31 december 2008 uppgick det totala antalet 
anställda för koncernen till 309 personer (208).  
Medelantalet antal anställda under 2008 var 218 (166).

FRAMTID
SJR ska under 2009 öka sin marknadsandel inom 
yrkesområdena ekonomi, bank och finans.

sTyRELsEARBETE
SJR:s styrelse består av fem ledamöter. Bolagets 
verkställande direktör och vice verkställande direktör 
är två av ledamöterna. Andra befattningshavare i 
bolaget deltar i styrelsens sammanträden i föredra-
gande funktioner om så bedöms erforderligt. Styrelsen 
i SJR har under räkenskapsåret haft sju protokollförda 
möten. vid dessa styrelsemöten har affärs läge, 
strategi, omvärldsanalys samt ekonomisk rapport-
ering diskuterats. Styrelsen presenteras närmare i 
kommande avsnitt ”Styrelse”.
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Resultaträkning

Resultaträkning       

TsEK Koncernen Moderbolaget
   2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01
Rörelsens intäkter m.m. Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Nettoomsättning  1, 2 141 374 110 527 105 310 94 329
övriga rörelseintäkter   173 180 5 183 2 035
   141 547 110 707 110 493 96 364
      
Rörelsens kostnader      
uppdragskostnader   -15 165 -7 901 -19 432 -9 650
övriga externa kostnader 3, 4 -14 903 -10 287 -9 543 -8 693
Personalkostnader  5 -96 550 -76 537 -68 190 -63 676
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  -1 029 -590 -868 -531
   -127 647 -95 315 -98 033 -82 550
      
Rörelseresultat   13 900 15 392 12 460 13 814
      
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter   899 773 876 764
Räntekostnader   -88 -29 -87 -28
   811 744 789 736
      
Resultat efter finansiella poster  14 711 16 136 13 249 14 550
      
Skatt på årets resultat 6 -4 332 -4 881 -3 870 -4 414
Årets resultat   10 379 11 255 9 379 10 136



42

FINANSIeLL INFORMATION

Balansräkning

Balansräkning       

TsEK Koncernen Moderbolaget
   2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01
TILLGÅNGAR  Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier  7 3 708 2 577 2 738 2 102
   3 708 2 577 2 738 2 102
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 8 - - 200 200
   - - 200 200

SuMMA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR  3 708 2 577 2 938 2 302

OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR     
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   16 547 14 943 11 034 12 829
Fordringar hos koncernföretag  - - 3 993 2 466
övriga fordringar   404 27 66 13 
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  9 1 577 934 1 224 866
   18 528 15 904 16 317 16 174

Kassa och bank   28 581 32 752 24 263 30 594
SuMMA OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR  47 109 48 656 40 580 46 768

sUMMA TILLGÅNGAR   50 817 51 233 43 518 49 070
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Balansräkning       

TsEK Koncernen Moderbolaget
   2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01
  Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
EGET KApITAL  10    
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  11 3 500 3 500 3 500 3 500
Reservfond   - - 91 91
Bundna reserver   876 876 - -
   4 376 4 376 3 591 3 591

Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  -1 143 -1 440 -857 -359
överkursfond   16 500 16 500 16 500 16 500
Teckningsoptioner   - 242 - 242
Årets resultat   10 379 11 255 9 379 10 136
   25 736 26 577 25 022 26 519

sUMMA EGET KApITAL  30 112 30 933 28 613 30 110

Obeskattade reserver      
Obeskattade reserver   - - 1 090 1 090
summa obeskattade reserver  - - 1 090 1 090

Avsättningar      
uppskjuten skatteskuld  305 305 - -
summa avsättningar   305 305 - -

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   2 682 3 608 2 349 3 549
Skatteskulder   1 154 3 890 1 127 3 807
övriga kortfristiga skulder  6 161 3 895 3 033 2 969
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 10 403 8 602 7 306 7 545
summa kortfristiga skulder  20 400 19 995 13 815 17 870

sUMMA EGET KApITAL OcH sKULDER  50 817 51 233 43 518 49 070

pOsTER INOM LINJEN      
Ställda säkerheter   Inga Inga Inga Inga
Panter och därmed jämförliga säkerheter som  
har ställts för egna skulder och för förpliktelser  
som redovisats som avsättningar.
Företagsinteckningar   2 000 2 000 2 000 2 000
   2 000 2 000 2 000 2 000
    
Ansvarsförbindelser   Inga Inga Inga Inga
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys        

TsEK Koncernen Moderbolaget
   2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01
Den löpande verksamheten Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Rörelseresultat  1, 2 13 900 15 392 12 460 13 814
Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet  1 036 530 870 472
erhållen ränta m.m.   899 773 876 764
erlagd ränta   -88 -29 -87 -29
Betald inkomstskatt   -7 069 -3 075 -6 550 -3 112
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital  8 678 13 591 7 569 11 909
      
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     
Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar  -1 604 -3 626 1 669 -3 092
Minskning (+)/ökning (-) av fordringar  -1 020 309 -1 812 487
Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder  -926 1 750 -1 201 1 692
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder  4 069 2 754 -175 1 707
Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 197 14 778 6 050 12 703
      
Investeringsverksamheten     
Förvärv av inventarier  7 -2 209 -1 640 -1 516 -1 187
Försäljning av inventarier  41 130 11 130
Förvärv av koncernföretag  - - - -100
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 168 -1 510 -1 505 -1 157
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission   - 17 000 - 17 000
Koncernbidrag   - - 324 -
emission av teckningsoptioner  - 13 - 13
emissionskostnader   - -3 516 - -3 516
utbetald utdelning   -11 200 -6 000 -11 200 -6 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -11 200 7 497 -10 876 7 497
     
Förändring likvida medel  -4 171 20 765 -6 331 19 043
Likvida medel vid årets början  32 752 11 987 30 594 11 551
Likvida medel vid årets slut  28 581 32 752 24 263 30 594
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Tilläggsupplysningar

ALLMÄNNA UppLysNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen samt uttalanden och 
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna 
råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer 
och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När 
så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. 
Principerna är oförändrade från föregående år.

Värderingsprinciper med mera
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäktsredovisning
Bolaget intäktsför sina tillhandahållna tjänster i takt 
med fakturering. Fakturering av nedlagd tid sker 
samma månad som tjänster utförs.

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

Avsättningar
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller till tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 
eller till den tidpunkt då de ska infrias.

skatter inklusive uppskjuten skatt 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i  
resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande 
skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas 
direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt 
mot eget kapital. uppskjuten skatt beräknas på alla 
temporära skillnader. en temporär skillnad finns när 
det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet.

Koncernförhållanden
övergripande koncernredovisning upprättas av: 
SJR in Scandinavia AB, 556443-2929, Stockholm.

DEFINITION AV NycKELTAL

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genom-
snittligt justerat eget kapital, beräknat som ingående 
eget kapital plus utgående eget kapital dividerat  
med två.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning av 
räntekostnader dividerat med genomsnittligt syssel-
satt kapital, beräknat som periodens ingående 
sysselsatt kapital plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent  
av kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med  
nettoomsättningen.

soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.

KONcERNREDOVIsNING
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
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Noter

Not 1 Nettoomsättning      

 Koncernen Moderbolaget
Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren  2008 2007 2008 2007
uthyrning   119 752 93 644 87 501 79 255
Rekrytering   21 005 16 493 17 248 14 703
övrigt   790 570 5 744 2 406
   141 547 110 707 110 493 96 364

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen      

 Koncernen Moderbolaget
   2008 2007 2008 2007
Andel av försäljningen som avser koncernföretag  - - 4,64 % 1,68 %
Andel av inköpen som avser koncernföretag  - - - -

Not 3 Operationella leasingavtal      

 Koncernen Moderbolaget
   2008 2007 2008 2007
under året har företagets hyresavgifter inkl. hyra av lokaler  
uppgått till   2 151 1 141 1 656 918
Framtida leasingavtal inkl. hyra av lokaler för icke uppsägnings-
bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:    
Inom 1 år   2 335 2 020 1 691 1 656
Inom 2 till 5 år   2 338 4 460 1 910 3 770
Senare än 5 år   - - - -
   4 673 6 480 3 601 5 426

Not 4 Arvode och kostnadsersättning      

 Koncernen Moderbolaget
   2008 2007 2008 2007
Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB     
Revisionsuppdrag   327 228 283 208
Andra uppdrag   25 86 25 86
   352 314 308 294

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens  
förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds  
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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Not 5 personal        

 Koncernen Moderbolaget
Medelantal anställda   2008 2007 2008 2007
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit  218 166 146 135
varav kvinnor   149 112 99 95

sjukfrånvaro   2008 2007 2008 2007
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro för samtliga anställda  1,9 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 8,5 % 18,5 % 12,5 % 23,2 %
Sjukfrånvaro för kvinnor  2,2 % 2,9 % 2,9 % 2,9 %
Sjukfrånvaro för män   1,2 % 1,4 % 1,2 % 1,0 %
Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre  1,2 % 1,3 % 1,4 % 2,3 %
Sjukfrånvaro för personal 30–49 år  2,3 % 2,2 % 2,3 % 2,3 %
Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre  4,0 % 3,0 % 4,4 % 3,1 %

Könsfördelning i företagsledningen  2008 2007 2008 2007
Antal styrelseledamöter  5 5 5 5
varav kvinnor   1 1 1 1
Antal övriga befattningshavare inkl. vd  8 8 6 4
varav kvinnor   3 3 1 1

 Koncernen  Moderbolaget
Löner ersättningar m.m. 2008 2007 2008 2007
Löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

styrelseordförande 
Björn sprängare 
Arvode 60 60 60 60
 60 60 60 60

styrelseledamot 
christina Liffner 
Arvode 60 60 60 60
 60 60 60 60

styrelseledamot 
Björn Kårfalk 
Arvode 60 60 60 60
 60 60 60 60

VD, per Ogunro 
Löner och ersättningar 921 885 921 885
Bonus 34 30 34 30
Pensionskostnader 234 215 234 215
övriga förmåner 91 80 91 80
 1 280 1 210 1 280 1 210

Vice VD, Fredrik Lidberg    
Löner och ersättningar 859 825 859 825
Bonus 135 30 135 30
Pensionskostnader 195 185 195 185
övriga förmåner 79 72 79 72
 1 268 1 112 1 268 1 112

 Koncernen  Moderbolaget
Löner ersättningar m.m. 2008 2007 2008 2007

Övriga ledande befattningshavare 
Löner och ersättningar 3 082 2 257 2 107 1 993
Bonus 516 712 323 477
Pensionskostnader 420 672 280 632
övriga förmåner 141 54 91 41
 4 159 3 695 2 801 3 143

Övriga anställda 
Löner och ersättningar 62 802 48 858 42 871 39 778
Pensionskostnader 2 712 1 936 2 424 1 837
 65 514 50 794 45 295 41 615

Sociala kostnader 22 160 17 745 15 965 14 832
summa styrelse och övriga 94 561 74 736 66 789 62 092

VD har ömsesidig uppsägningstid på 12 månader med 
bibehållen lön. För övriga ledande befattningshavare kan 
anställningsavtalet sägas upp på 2–6 månader. Ersättning 
utgår under uppsägningstid, inga andra avtal om avgångs-
vederlag eller andra ersättningar finns för verkställande 
direktören samt övriga ledande befattningshavare. Bolaget 
avsätter årligen tryggande till VD samt vice VD:s pension med 
ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årslönen 
(2008 i storleksordningen 429 000 kronor).
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Not 6 skatt på årets resultat   

 Koncernen Moderbolaget
   2008 2007 2008 2007
Aktuell skatt   4 206 3 896 3 870 3 849
Skatt på emissionskostnader*  - 985 - 985
Skatt på koncernbidrag  126 - - -420
   4 332 4 881 3 870 4 414

* Skatteeffekt på emissionskostnader bokförda över eget kapital.

Not 7 Inventarier    

 Koncernen Moderbolaget
   2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Ingående anskaffningsvärde  6 145 4 946 5 596 4 850
Inköp   2 209 1 640 1 516 1 187
Försäljningar/utrangeringar  -63 -441 -15 -441
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 291 6 145 7 097 5 596

Ingående avskrivningar  -3 568 -3 348 -3 494 -3 333
Försäljningar/utrangeringar  14 370 2 370
Årets avskrivningar   -1 029 -590 -868 -531
Utgående ackumulerade avskrivningar  -4 583 -3 568 -4 360 -3 494
    
Utgående redovisat värde  3 708 2 577 2 738 2 102

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas avskrivningstider: inventarier 5 år, datorutrustning 3 år.

Not 8 Andelar i koncernföretag   

Uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital  Resultat
Student & Workers in Scandinavia AB  786 473  1 692 847
Ogunsen AB  125 950  -684 294

Moderbolaget   Antal/ 
Företag Organisationsnummer säte Kapitalandel % 081231 071231
Student & Workers in Scandinavia AB 556652-3980 Stockholm 100 100 100
Ogunsen AB 556735-4427 Stockholm 100 100 100
    200 200
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
   2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Förutbetalda hyror   690 429 636 429
upplupna intäkter   - 505 - -
övriga förutbetalda kostnader  887 - 588 437
   1 577 934 1 224 866

Not 10 Eget kapital      

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 876 26 557
utdelning till aktieägare   -11 200
Årets vinst   10 379
Belopp vid årets utgång 3 500 876 25 736

Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 91 26 519
erhållna/lämnade koncernbidrag, netto   450
Skatt hänförlig till koncernbidrag, netto   -126
Resultat disp. enligt beslut av årsstämma:   
utdelning till aktieägare   -11 200
Årets vinst   9 379
Belopp vid årets utgång 3 500 91 25 022

Aktiekapitalet består av:  2008-12-31 2007-12-31
A-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 10  300 000 300 000
B-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 1  3 200 000 3 200 000
  3 500 000 3 500 000

Not 11 Upplysningar om aktiekapital 

 Antal aktier Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång 3 500 000 1 
Antal/värde vid årets utgång 3 500 000 1 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
upplupna lönekostnader 3 093 2 052 1 728 1 548
upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 2 402 2 000 2 056 1 928
upplupna sociala avgifter 2 936 2 323 1 831 1 877
övriga interrimsskulder 1 133 1 696 852 1 661
upplupna pensionskostnader 839 531 839 531
 10 403 8 602 7 306 7 545
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vINSTdISPOSITION

Fredrik Lidberg
VIcE VERKsTÄLLANDE DIREKTÖR

Björn Kårfalk
sTyRELsELEDAMOT

Förslag till vinstdisposition

FÖRsLAG TILL BEsLUT OM VINsTUTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,60 kr 
per aktie vartill åtgår 9 100 000 kr, resterande  
15 922 530 kr balanseras i ny räkning. Styrelsen och 
verkställande direktören föreslår att avstämningsdag för 
utdelning skall vara den 27 april 2009 med beräknad 
utbetalning den 30 april 2009.

yTTRANDE FRÅN sTyRELsEN
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som verksam-
hetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet samt bolagets konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt. 

värdeöverföringen kan därmed försvaras mot 
bakgrund av vad som anförs i ABL 17 kap 3§.

Till årsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat inklusive överkursfond 15 643 132
Årets vinst 9 379 398
 25 022 530

sJR IN scANDINAVIA AB (pUBL), ORG.NR 556443-2929
sTOcKHOLM DEN 16 FEBRUARI 2009

vår revisionsberättelse har lämnats den 16 februari 2009.
Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB

Christer eriksson
AUKTORIsERAD REVIsOR

Björn Sprängare 
sTyRELsEORDFÖRANDE

Christina Liffner
sTyRELsELEDAMOT

Per Ogunro
VERKsTÄLLANDE DIREKTÖR
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Revisionsberättelse

TILL ÅRssTÄMMAN I sJR IN scANDINAVIA AB (pUBL)
Org.nr 556443-2929 
 
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i SJR in Scandinavia AB (publ) 
för år 2008. det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. det innebär att jag planerat och genom- 
fört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. en revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information 
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen  
i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet  
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2008.

 
Stockholm den 16 februari 2009 
Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB

Christer eriksson
AUKTORIsERAD REVIsOR
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Styrelse

Björn sprängare
Styrelseordförande i SJR sedan 2000
Stockholm, född 1940
övriga styrelseuppdrag:
•	 Ordförande	i	LKAB
•	 Ordförande	i	Konserthusstiftelsen
•	 Ledamot	i	IVA	(Ingenjörsvetenskapsakademien)
•	 Ledamot	i	KSLA	(Kungliga	Skogs-	och	Lantbruksakademien)
•	 Styrelseordförande	i	Stiftelsen	Skogssällskapet
Aktieinnehav i SJR: 28 200 B-aktier

Björn Kårfalk
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
Stockholm, född 1944
övriga styrelseuppdrag:
•	 VD	och	styrelseledamot	i	Stockholms	Stads	Brandförsäkringskontor
•	 Styrelseledamot	i	Wassumgruppen
•	 Styrelseledamot	i	Ryda	Bruk	AB
•	 Styrelseledamot	i	Teletec	Connect	AB
•	 Verkställande	tjänsteman	i	Sparbanksstiftelsernas	Förvaltnings	AB
Aktieinnehav i SJR: 10 000 B-aktier

christina Liffner
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
västerås, född 1950
övriga styrelseuppdrag:
•	 Ordförande	i	Svensk	Adressändring	AB
•	 Ordförande	i	Svenska	Endometriosföreningen
•	 Vice	ordförande	i	AB	Svensk	Exportkredit
•	 Ledamot	i	Sveaskog	AB
•	 Ledamot	i	Prevas	AB
•	 Ledamot	i	Länsförsäkringar	Bergslagen	AB
Aktieinnehav i SJR: 10 000 B-aktier

per Ogunro
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1961
•	 SJR:s	grundare	och	Verkställande	Direktör	
Aktieinnehav i SJR: 300 000 A-aktier och 1 303 000 B-aktier

  

Fredrik Lidberg
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1965
•	 SJR:s	Vice	Verkställande	Direktör	och	försäljningschef
Aktieinnehav i SJR: 300 000 B-aktier
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Ledande befattningshavare

per Ogunro
Grundare och verkställande direktör
född 1961
Aktieinnehav i SJR: 300 000 A-aktier 
och 1 303 000 B-aktier

Fredrik Lidberg
vice verkställande direktör och  
Försäljningschef
född 1965
Aktieinnehav i SJR: 300 000 B-aktier

Jessica Runerlöv Moberg
verkställande direktör Ogunsen AB
född 1970
Anställd sedan 1996
Aktieinnehav i SJR: 300 B-aktier 

Hendrik Dahlgren
Chef Konsultverksamheten
född 1969
Anställd sedan 1998
Aktieinnehav i SJR: 100 B-aktier

Anders Dareholt
Chef Rekryteringsverksamheten
född 1971
Anställd sedan 1999
Aktieinnehav i SJR: 0 B-aktier

Malin Hjort
Regionchef Malmö
Född 1975
Anställd sedan 2002
Aktieinnehav i SJR: 500 B-aktier

Ellinor Lindmark
verkställande direktör Student &  
Workers AB
född 1977
Anställd sedan 2006
Aktieinnehav i SJR: 300 B-aktier

Mats Ljungberg
Regionchef Göteborg 
född 1964
Anställd sedan 2007
Aktieinnehav i SJR: 0 B-aktier

REVIsOR
Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB
Revisor i SJR 1997–2001 
samt 2003–ff.

Christer Eriksson, född 1967
Auktoriserad revisor, huvudansvarig.
Christer eriksson, auktoriserad revisor 
och medlem i FAR SRS, hos Osborne 
Johnsons Revisionsbyrå har varit vald 
revisor i SJR in Scandinavia AB (publ) 
sedan 2003. Kammakargatan 7,  
Box 1306, 111 83 Stockholm,  
tel 08-534 80 300
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KONTAKT

Kontaktuppgifter

sTOcKHOLM

sJR in scandinavia AB
Box 7420
humlegårdsgatan 20, 5 tr
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 00
Fax: 08-407 55 10
www.sjr.se

student & Workers AB
Box 7420
humlegårdsgatan 20, 5 tr
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 50
Fax: 08-407 55 10
www.studentworkers.se

Ogunsen AB
Box 7420
humlegårdsgatan 20, 5 tr
103 91 Stockholm
Tel: 08-410 252 80
www.ogunsen.se

GÖTEBORG

sJR in scandinavia AB
Kungsgatan 48 B
411 15 Göteborg
Tel: 031-15 15 00
Fax: 031-333 54 71
www.sjr.se

student & Workers AB
Kungsgatan 48 B
411 15 Göteborg
Tel: 031-15 15 00
Fax: 031-333 54 71
www.studentworkers.se

MALMÖ

sJR in scandinavia AB
Lilla Torg 1
211 34 Malmö
Tel: 040-66 55 100
Fax: 040-66 55 110
www.sjr.se

student & Workers AB
Lilla Torg 1
211 34 Malmö 
Tel: 040-66 55 100
Fax: 040-66 55 110
www.studentworkers.se
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