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2016 I KORTHET

Finansiell utveckling 

(TSEK)
 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 341 149 328 048 297 047 246 301 219 832
Tillväxt (%) 4 10 21 12 1
Rörelseresultat 35 875 35 269 29 809 21 857 16 018
Rörelsemarginal (%) 10,5 10,8 10,0 8,9 7,3
Årets resultat 27 683 27 110 22 912 16 784 11 752
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KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Årsstämma 
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16 maj 2017, kl 09.00

Delårsrapport Q2 
29 augusti 2017, kl 09.00

Delårsrapport Q3 
28 november 2017, kl 09.00

Bokslutskommuniké 2017 
februari 2018

SJR 2016
• Omsättningen ökade med 4 % (10 %)

• Rörelseresultatet uppgick till 35,9 MSEK (35,3)

• Antalet anställda per den 31 december 2016  
uppgick till 579 (556)

• Andelen rekrytering i procent av omsättningen 
uppgick till 13 % (12)
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Under året har vi sett en ordentlig ökning i andelen 
överköp, det vill säga att våra kunder tar i allt större 
utsträckning över konsulter som de har hyrt av oss. 
Detta ser vi som mycket glädjande och ett kvitto på 
att vi lyckas attrahera och anställa rätt konsulter 
och kandidater.

Vi är nu på toppen av högkonjunkturen och efter-
frågan på våra tjänster är stor inom samtliga affärs-
områden. Dessutom ser vi framöver ett alltjämt stort 
behov av specialistkonsulter inom ekonomi- och 
finanssektorn, vilket ger oss goda förutsättningar  
att fortsätta växa.

SJR startades 1993 med målet att bli bäst på att 
förse företag med chefer och specialister inom eko-
nomi, bank och finans. Sedan dess har vår nischning 

inom dessa specifika områden utvecklats till en unik 
egenskap som tydligt skiljer oss från våra konkur-
renter. Som specialist är vi en strategisk partner 
som erbjuder specifik kompetens och långsiktiga 
lösningar, en kvalitet som vi märker att kunderna 
efter frågar i allt större utsträckning. De är inte ute 
efter en quick fix, utan söker allt oftare en hållbar 
lösning.

Genom vår tydliga nischning lyckas vi även 
attrahera de bästa kandidaterna. De vet att vi har 
kompetensen, nätverken och kunderna för att kunna 
erbjuda spännande och utvecklande uppdrag. Vår 
specialisering skapar på så vis en god cirkel där 
uppdragsgivare och kandidater får optimal nytta av 
varandra.

Stor efterfrågan inom 
samtliga affärsområden

FAKTA OM SJR 
SJR in Scandinavia AB (SJR AB) är ett av Sveriges ledande bemannings-
företag inom ekonomi, bank och finans med verksamhet inom tre affärs-
områden; uthyrning av konsulter, rekrytering och karriärvägledning.

Företaget grundades 1993 av Per Ogunro som i dag är VD för SJR-
koncernen. Denna består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB samt 
dotterbolagen SW in Scandinavia AB och Ogunsen AB. Kontor finns i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg och koncernen syssel-
satte i slutet av 2016 480 (470) konsulter. SJR är noterat på NASDAQ 
OMX First North i Stockholm sedan 2007.

SJR har under 2016 haft fortsatt tillväxt både vad gäller omsättning och resultat, 
med den största ökningen i södra och västra Sverige. Även bemanningsmarknaden 
som helhet fortsätter att öka, dock i en något lägre takt jämfört med föregående år.



VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Mänsklig kontakt och digital 
teknik i effektiv samverkan
Den digitala utvecklingen med ny teknik och nya metoder för att identifiera  
rätt kandidater är de senaste årens största förändring i vår bransch. Genom att  
kombinera den senaste tekniken med SJR:s unika fokus på det personliga mötet  
har vi återigen uppnått nya rekordsiffror under 2016.

SJR har haft ännu ett bra 
år med nya rekord både 
vad gäller omsättning och 
resultat. För andra året i 
rad har vi haft den bästa 
utvecklingen i region 
Syd, där försäljningen 
ökade med hela 31 %. 
Även dotter bolaget SW in 
Scandinavia fortsätter att 

öka omsättningen och ta nya marknadsandelar.
Vi ser att vi närmar oss toppen av högkonjunkturen 

med stor efterfrågan inom alla områden, vilket 
innebär en ökad konkurrens i rekrytering av personal 
och kandidater. Samtidigt ser vi hur den digitala 
utvecklingen bryter in med full kraft i vår bransch 
och hur den kan erbjuda nya möjligheter – om 
tekniken används på rätt sätt.

I kölvattnet av den digitala utvecklingen startas 
flera nya företag som arbetar för att eliminera den 
fysiska kontakten. Men vi tänker tvärtom. Den fysiska 
kontakten och den know-how som kommer med 
personliga möten kommer att vara viktiga inslag i vår 
försäljning även i framtiden. Utifrån denna grund inte-
grerar vi kontinuerligt den digitala tekniken i verksam-
heten i syfte att optimera vårt erbjudande.
 
MEDMÄNSKLIGA LÄRDOMAR
Mänskligt startades 2009 av vårt dotterbolag SW 
i syfte att stödja olika utvecklingsprojekt över hela 
världen. Som en del av projektet har vi i Ziniaré i 
Burkina Faso startat en förskola och en fritidsgård 
tillsammans med förskolläraren Eugénie Kompuis-
bèogo och organisationen Yennenga Progress.

Under de senaste åren har vi bland annat varit 
med och köpt mark till skolan, hägnat in skolgården 
och installerat el för att underlätta kommunikation 
och möjliggöra belysning. Dessutom har skolan fått 
en ny latrin och ett nytt kök.

Sedan projektet startades har flera medarbetare 

från SW besökt skolan och sett hur våra bidrag gör 
skillnad. Men vi har också märkt att detta arbete 
gör skillnad för oss, här i Sverige. Genom att arbeta 
som volontärer utvecklas vi som individer och får 
nya erfarenheter som vi kan dra nytta av i våra 
affärsrelationer. Mänskligt är alltså ett fantastiskt 
projekt på alla sätt och vis.
 
SAMARBETE MED MITT LIV
Ett annat projekt som ligger mig varmt om hjärtat är 
vårt samarbete med organisationen Mitt Liv, som 
arbetar för integration och mångfald på arbets-
marknaden. Som samarbetspartner till Mitt Liv 
ingår bland annat mentorskap i programmet Mitt Liv 
Chans, där deltagarna är personer med utländsk 
bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kom-
petens. Mentorskapet innebär att SJR är med i flera 
sammanhang och ger olika former av stöttning.
 
VÄXANDE TREND FÖR NYA AFFÄRSOMRÅDEN
De nya affärsområden som vi lanserade under 2016 
utvecklades inledningsvis något sämre än förväntat. 
Dock såg vi en förbättring under årets sista kvartal 
både inom SW IT och Ogunsen Executive, vilket gör 
att vi ser positivt på dessa affärsområden framöver.

Nyckeln till vår framgång är som alltid mina excep-
tionellt kompetenta medarbetare. Det är tack vare 
dem som vi hela tiden växer och att vi i dag är ett av 
landets bästa företag inom vår nisch. Tillsammans 
har vi kompetensen och erfarenheten att jobba med 
och erbjuda hög kvalitet. Det är här vi är starka och 
det är här vi ska fortsätta att utvecklas. Detta i 
kombination med många inkommande uppdrag gör 
att jag ser hoppfullt på 2017.

6

Stockholm den 21 februari 2017

Per Ogunro

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN



HUVUD

Försäljningsutvecklingen
Vår rad av rekordår står sig även 2016 
då vi har haft ett positivt år både om-
sättnings- och resultatmässigt. Allra 
bäst har det gått i region Syd där vi har 
ökat försäljningen med över 30 %.
 

Marknaden är generellt stark och vi ser en uppgång 
både inom rekrytering och konsultverksamheten. 
Utöver region Syd fortsätter även Göteborg att gå 
mycket bra för vår del. Då vi är inne i en högkonjunktur 
är konkurrensen hård om de bästa kandidaterna 
och vi har under året jobbat intensivt med att hitta 
kandidater till konsultverksamheten. Som vanligt är 
det vårt fokus på personlig kontakt som är nyckeln 
till våra framgångar. Alla våra enheter har rekryterat 
nya kvalificerade medarbetare under året, vilket i 
kombination med att vi upplever en stor efterfrågan 
på våra tjänster gör att vi ser framtiden an med 
tillförsikt.
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FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

FÖRSÄLJNING SJR 
STOCKHOLM 
I Stockholm har vi under 
året lagt mycket kraft på att 
stärka organisationen med 
nya medarbetare. Det mesta 
av detta arbete är klart och 
vi står nu väl rustade inför 
framtiden. Inledningen av 
2016 var tuff för vår del men 
vi såg ett trendbrott under 
det andra halvåret. Detta i 
kombination med vår starka organisation och våra 
kompetenta medarbetare gör att jag tror på ett 
positivt 2017.

FÖRSÄLJNING SJR GÖTEBORG 
I Göteborg har vi upplevt 
ännu ett bra år där vi har ökat 
omsättningen med drygt 7 % 
och fortsatt att ta marknads-
andelar. Den största ökningen 
har skett inom rekrytering 
och överköp, där vi har ökat 
med cirka 25 % respektive 
50 %. Även konsultverksam-
heten fortsätter att öka och 
vi har nu drygt 115 konsulter 
i Göteborg. Vi har dessutom haft en markant ökning 
inom karriärvägledning och det är tydligt att alltfler 
företag väljer att investera i denna typ av tjänster. 
Vårt yngsta affärsområde Teamutveckling fortsätter 
också att växa och vi har under året fått möjlighet 
att hjälpa flera av våra befintliga kunder att bli bättre 
och effektivare på att kommunicera. Vi ser positivt på 
framtiden och känslan är att även 2017 kommer att 
bli ett bra år.

FÖRSÄLJNING SJR SYD 
Efterfrågan på våra konsult-
tjänster har varit fortsatt 
hög under 2016 med en 
jämn ökning över året. 
Rekryteringen började något 
avvaktande men under andra 
halvåret tog det ordentlig fart 
och året slutade i rekord-
många rekryteringar. De 
positioner vi har tillsatt inom 
såväl konsult som rekrytering 
har varierat, dock med en något högre efterfrågan 
på controllers. Leveranssäkerheten har varit hög 

och ledtiderna har kunnat hållas nere. Under året 
har dessutom rekordmånga konsulter övergått 
till anställning hos våra kunder, vilket givetvis är 
glädjande men samtidigt innebär det att kraven 
ökar på oss att finna och rekrytera nya kompetenta 
konsulter. Vi tror att 2017 kommer att inledas med 
ett fortsatt högt tryck på rekrytering, och under året 
kommer vi att lägga mycket kraft på att fortsätta 
stärka vårt kandidatnätverk.

FÖRSÄLJNING  
SW IN SCANDINAVIA AB
SW in Scandinavia fortsät-
ter att ta marknadsandelar 
och har under året ökat 
omsättningen med drygt 
6 %. Den största ökningen 
har skett i Göteborg, där vi 
tack vare vår kompetenta 
och engagerade personal har 
tagit stora kliv framåt under 
2016. Vi är inne i en högkon-
junktur vilket medför att rekryteringarna ökar kraftigt 
då fler och fler företag vågar anställa. Under 2017 
kommer vi att nyanställa flera personer, dels för att 
möta den ökade efterfrågan på våra tjänster och 
dels för att utvidga vårt erbjudande med nya affärs-
områden. Vi kommer även se över vår digitalisering 
och bland annat lansera en ny webbsida som kom-
mer att göra det ännu enklare för våra kunder och 
partners att samarbeta med oss. Allt pekar mot att 
vår framgång fortsätter även under 2017 och 2018.

FÖRSÄLJNING OGUNSEN 
EXECUTIVE SEARCH
I syfte att stärka och förtyd-
liga vårt erbjudande genom-
förde vi i början av 2016 en 
del organisationsförändringar 
samt namnbyte till Ogunsen 
Executive Search. Med dessa 
förändringar på plats kunde 
vi under det andra halvåret 
öka försäljningen, ta nya 
marknadsandelar och vinna 
flera tunga, fina uppdrag. Vi märker att efterfrågan 
ökar inom chefsrekrytering, uppdrag som kräver en 
mer diskret sökning, djupgående personanalyser samt 
bakgrundskontroller. Vi är nu ett mycket starkt team 
som under 2017 kommer att fortsätta utveckla våra 
tjänster, jobba än smartare med den nya tekniken 
och fokusera på områden där vi skapar värde.

Fredrik Lidberg
Vice VD

Rebecca Dellborg
Regionchef Göteborg

Malin Hjort
Regionchef Syd

Ellinor Lindmark
VD  
SW in Scandinavia AB

Jessica  
Runerlöv Moberg
VD Ogunsen
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Konsultverksamhet

Vi har sedan dag ett konsekvent nischat in oss på 
specialistkompetens i syfte att kunna erbjuda rätt 
person även till kvalificerade uppdrag. Då trenden 
går mot alltmer komplexa och kvalificerade uppdrag 
har denna positionering visat sig vara mycket lyckad, 
vilket märks inte minst på konsultverksamhetens 
dominans i företaget. Affärsområdet ökar varje 
år och står i dag för en betydande del av SJR:s 
omsättning.

Långvariga uppdrag och stabila kundrelationer 
bidrar också till att förtydliga och stärka vår posi-
tion i branschen. Vi kan såklart leverera effektiva 
lösningar för kortare behov, men vi skiljer oss från 
konkurrenterna genom att våra uppdrag är långa, 
ofta sex månader eller mer och leder inte sällan 
till en fast anställning hos vår kund. Uppdragen 
handlar främst om att förstärka med specialister 
och chefer, men vi kan som sagt även snabbt fylla 
på med kapacitet. Vi lägger stort fokus på konsult-
vård genom täta uppföljningar, en personlig dialog 
och en närvarande chef. Genom spännande uppdrag 
och attraktiva kunder har konsulten möjlighet att 
utvecklas hos oss.

 
UNDERKONSULTER MED SPECIALISTKOMPETENS
I takt med att efterfrågan på specialistkompetens 
blir allt större så ökar även andelen underkonsulter 
inom SJR. Underkonsulterna bedriver egna verksam-
heter inom olika specialistområden och bidrar till 
att bredda vår konsultrekryteringsbas, särskilt vad 
gäller senior kompetens. Specialisering är utan 
tvekan nyckeln till framgång i framtiden och allt tyder 
på att andelen underkonsulter kommer att fortsätta 
öka. Grunden i vårt starka erbjudande utgörs dock 
fortfarande av en hög andel engagerade och kompe-
tenta heltidsanställda konsulter.

 

LÅNGVARIGA KUNDRELATIONER
En bra affär börjar med en bra affärsrelation och för 
att bygga starka kundrelationer krävs ett långsiktigt  
agerande. Genom att konsekvent hålla fast vid 
vår inriktning ger vi trygghet åt våra kunder. Våra 
medarbetare har praktisk erfarenhet från kundernas 
verklighet vilket innebär att vi snabbt och med stor 
säkerhet kan matcha rätt person till varje uppdrag. 
Genom att vara konsekventa och ytterst professio-
nella i allt vi gör har vi skapat långvariga kundrela-
tioner och en hög andel återkommande kunder.

 
HÖGT UPP I VÄRDEKEDJAN
Konkurrensen är stenhård i branschen och vår väg 
till framgång har gått via specialisering och tydlig 
positionering. Genom målmedveten satsning på kon-
sulter med specialist- och chefskompetens klättrar 
vi högre och högre upp i värdekedjan. Samtidigt blir 
vårt varumärke och vår konkurrenskraft starkare.

Uppdragen blir allt mer specifika och kvalificerade, 
vilket ställer ökade krav på oss att matcha rätt och 
snabbt. En utmaning vi står väl rustade inför.

AFFÄRSOMRÅDEN

Konsultverksamheten växer för varje år och är vårt största affärsområde. Här erbjuder 
vi kompetenta konsulter inom ekonomi, bank och finans. Genom ett tydligt fokus på 
specialist- och chefskompetens förflyttar vi oss målmedvetet uppåt i värdekedjan.



HUVUD

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.

KONSULTPROCESS



HUVUD

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 skräddarsys efter  
tjänst och kundens behov

• Djupintervju
• Referensintervjuer
• Kreditupplysning

KVALITETSSÄKRING  
= TRYGGHET
• Enkät
• Uppföljning – två månader
• Uppföljning – sex månader
• Garanti
• Handlingar förvaras

REKRYTERINGSPROCESSEN
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SJR är expert på att hitta specialister åt uppdrags-
givare med krav på hög kompetens. Vi kompletterar 
och stödjer kundernas HR-funktion vad gäller rekry-
tering inom ekonomi och finans. 

Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen från 
omfattande search i interna och externa kandidat-
databaser och sociala medier till annonsering och 
urval, intervjuer och tester. Vi kan även fungera som 
en konsultativ partner vid kompetensplanering av 
ekonomifunktionen eller i en rekryteringsprocess där 
kunden har egna kandidater och behöver profes-
sionell hjälp med att välja rätt, så kallad second 
opinion.  

KVALITET FRAMFÖR ALLT
Specialistkompetens är en nyckelingrediens i vårt 
erbjudande. För att säkerställa högsta kvalitet har 
de flesta av våra rekryteringskonsulter arbetslivs-
erfarenhet från de branscher vi arbetar inom. 

De har också en lång historik av rekrytering 
inom vår nisch. Vi vet därmed vilka förutsättningar 
som gäller för varje specifik uppdragsgivare. SJR:s 
rekryteringskonsulter har inget eget säljansvar utan 
kan fokusera på att hitta rätt medarbetare, vilket ger 
optimal kvalitet, rätt fokus och effektivitet. 

Vi utgår från kundens behov i alla rekryteringar. 
Varje uppdrag blir därmed unikt för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för en lyckad rekrytering. 
Våra metoder för personbedömning utvecklas  

kontinuerligt och vi är certifierade i flera normgivande 
arbetspsykologiska tester och begåvningstester.

Testupplägget skräddarsys alltid i samråd med 
kunden. Målet är alltid att matcha rätt person till rätt 
tjänst och företag och givetvis att eliminera risken 
för dyrbara felrekryteringar.

Rekrytering av nyckelpersoner är ett långsiktigt 
arbete där uppföljning av varje uppdrag är en integre-
rad del av processen. Varje rekryterad kandidat följs 
upp efter två och sex månader, vilket skapar ökad 
trygghet för både kunden och den nyanställde.

SJR HITTAR OCH ATTRAHERAR DE BÄSTA
När konkurrensen om specialisterna hårdnar blir där-
emot försäljning mot kandidatmarknaden en viktig 
uppgift för rekryteringskonsulten. Lång erfarenhet 
från branschen gör att vi vet var vi ska leta samt 
hittar argumenten och skapar intresse hos rätt 
målgrupp. 

Många av våra kunder har starka varumärken, vilket 
är en annan stor fördel i rekryteringsprocessen. 
Att vi förknippas med intressanta arbetsgivare 
lockar kompetenta kandidater och gör oss därför till 
förstahandsvalet hos många ekonomer som söker 
ett nytt jobb. På så sätt bygger vi ett starkt nätverk 
av kvalificerade kandidater och attraktiva arbets-
givare, vilket ger en god cirkel med långvariga  
relationer och återkommande kunder och kandidater.

AFFÄRSOMRÅDEN

Rekrytering

Söker du en medarbetare med specialistkompetens inom finansbranschen? Eller vill 
du ha hjälp med att bygga upp hela ekonomifunktionen i ert företag? SJR har mer 
än 20 års erfarenhet av rekrytering av specialister och chefer inom ekonomi, bank 
och finans. Vårt konsekventa fokus på specialistkompetens inom dessa specifika 
områden ger en snabb och kvalitativ rekryteringsprocess ända fram till anställning 
av rätt medarbetare.



HUVUD

KARTLÄGGNING
Genom individuella möten 
kartlägger vi:
• Nuvarande situation
• Kompetens och bakgrund
• Framtiden

PERSONLIGHETSPROFIL
Som ett komplement till de individuella 
samtalen arbetar SJR med följande 
arbetspsyko logiska tester som är 
verktyg för att ta fram individens 
egenskaper och utvecklingsbara sidor.  
– personlighetsformulär (OPQ, CCSQ)
– motivationstest (MQ)
– HAS (Hogans Assessment Systems)
– DISC-Analys

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

KARRIÄRVÄGLEDNING
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Karriärvägledning  
& teamutveckling

SJR erbjuder karriärvägledning och coachning vid 
såväl stora som mindre organisationsförändringar, 
där många respektive enskilda individer behöver 
hitta en ny karriär eller utvecklas i sin roll.

 
SKRÄDDARSYDDA PROGRAM
Vi erbjuder coachning för såväl individer som grup-
per och varje karriärvägledningsprogram eller coach-
ningsuppdrag skräddarsys efter uppdragets unika 
förutsättningar. Utformningen sker i samarbete 
med företaget och den/de anställda som berörs. 
Programmet innehåller bland annat kompetens-
kartläggning, intervjuträning, genomgång av CV och 
personligt brev, utvärdering av personlighetsprofil, 
drivkraftsanalys och rådgivning.

Med hjälp av coachning upptäcker vi individens 
styrkor och svagheter. Tillsammans formulerar vi mål, 
identifierar hinder samt utformar och arbetar utifrån 
en handlingsplan. Vi fokuserar på möjligheter för att 
individen ska nå de förändringar han eller hon önskar.

Precis som för övriga delar av SJR är karriärvägled-
ning och coachning inriktad på chefer och specialister 

inom ekonomi, bank och finans. Med ett välutvecklat 
nätverk inom branschen, lång erfarenhet från arbete 
med människor och goda kunskaper om arbets-
marknaden kan vi hjälpa individen att skapa ny 
medvetenhet och möjliggöra nytt agerande. Våra  
karriärvägledare är personal- och beteendevetare 
och våra coacher är certifierade och diplomerade 
enligt ICF (International Coach Federation).
 
TEAMUTVECKLING – SAMARBETE OCH 
KOMMUNIKATION
SJR erbjuder även teamutveckling där syftet är att 
förbättra samarbetet och effektivisera kommunika-
tionen i teamet. Genom Disc-analysen och grupp-
övningar lär man bättre känna sin egen och övriga i 
gruppens beteendestil. Disc-analysen är ett redskap 
för reflektion och ökad förståelse för andra männis-
kors sätt att vara. Att känna till sin egen och andras 
beteendestil gör att vi:

• Kommunicerar effektivare

• Får insikt om oss själva och kan identifiera vårt 
eget sätt att arbeta

• Förbättrar samarbetet och minskar konflikter

• Skapar välfungerande team

• Blir mer framgångsrika när det gäller försäljning 
och kundbemötande

• Blir effektivare som ledare
 
Teamutvecklingen genomförs oftast under en heldag 
och skräddarsys efter förutsättningar och syfte. 
Dagen innehåller bland annat teori, genomgång av 
den egna rapporten, individuell coachning, grupp-
övningar och identifiering av gruppens profil/sam-
mansättning.

Coachning är ett mycket bra verktyg för organisationer som vill framåt, bli effektivare 
och optimera måluppfyllelsen i verksamheten. Vid organisationsförändringar kan det 
vara extra viktigt med professionellt stöd för att hjälpa chefer och medarbetare att 
snabbt hitta och förstå sina nya roller och karriärmöjligheter.

AFFÄRSOMRÅDEN

SEMINARIER
• Söka nytt arbete
• Sökvägar för nya möjligheter
• Att skriva ett bra CV
• Att genomföra en bra  

anställningsintervju
• Mental styrka – hantera  

stress och press

UPPFÖLJNING/COACHNING
Vi finns tillgängliga för coach-
ning under en gemensamt 
uppgjord period, till exempel 
tre eller sex månader.
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

Vi har kraft och resurser  
att dra nytta av marknadens 
dynamik

Året som gått har i stort sett varit som förväntat för 
vår del. Det följer ett liknande mönster från tidigare 
år med fortsatt ökad försäljning och ett förbättrat 
resultat. Ett år som vi kan vara nöjda med.

Samtidigt upplever vi en väldig dynamik i vår 
bransch. Med en stark högkonjunktur som driver 
upp tempot och en digital utveckling som påverkar 
samhället i stor utsträckning. Nya kommunikations-
kanaler skapas nästan dagligen. Människor hittar 
varandra med hjälp av nya metoder, möts under nya 
former och bygger nätverk på sätt som skiljer sig 
stort jämfört med för bara några år sedan.

Om vi vill fortsätta vara ledande i vår bransch 
måste vi ligga i framkant även i denna utveckling – 
givetvis på vårt sätt och alltid med stor respekt för 
den personliga kontakten. Detta gäller inte minst 
styrelsen. Vårt arbete med att bygga en styrelse 
med rätt kompetens för morgondagens utmaningar 
pågår därför med oförminskad intensitet.

Utvecklingen går som sagt med rasande fart. SJR 
är väl förberett för att möta de nya möjligheter som 
nu öppnas. Vi har en stark organisation och kan 
snabbt anpassa oss efter de nya förutsättningarna. 
Jag är därför övertygad om att vi även i fortsätt-
ningen kommer att ha en god tillväxt med bibehållen 
lönsamhet.

Stockholm den 21 februari 2017

Björn Sprängare

STYRELSEORDFÖRANDE 
SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Styrelsens formella ansvar, som regleras i aktiebolagslagen, är att tillgodose aktie-
ägarnas intressen och se till att bolagets verksamhet följer gällande lagar och regler. 
En av styrelsens viktigaste roller är också att agera stöd och bollplank till företags-
ledningen liksom att ibland ifrågasätta förslag och propåer. Att kunna bidra med 
erfarenhet och andra perspektiv och ha en vaken blick som sträcker sig längre och 
vidare än ledningens operationella ansvar ger kvalitet i styrelsearbetet.
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LEDNING

Styrelsearbete  
och bolagsstyrning
SJR:s styrelse består av sex ledamöter. Bolagets verkställande direktör och vice 
verkställande direktör är två av ledamöterna. Andra befattningshavare i bolaget 
deltar i styrelsens sammanträden i föredragande syfte.

Styrelsen i SJR har under räkenskapsåret haft sju 
protokollförda sammanträden. Vid dessa styrelse-
möten har affärsläge, strategi, omvärldsanalys samt 
ekonomisk rapportering diskuterats.

Bolaget har valt att inte följa svensk kod för 
bolagsstyrning, vilket inte är tvingande för bolag 
noterade på First North. Bolaget är av uppfattningen 
att efterlevanden av befintliga lagar, förordningar och 

praxis tillgodoser behovet av bolagsstyrning för ett 
bolag som SJR. Den svenska aktiebolagslagen och 
SJR:s bolagsordning är grunden för bolagsstyrningen 
inom SJR. Slutlig kontroll utförs av aktieägarna på 
årsstämman, som väljer de enskilda styrelseleda-
möterna.

Bolagets och koncernens räkenskaper är föremål 
för granskning av auktoriserad revisor.



18

LEDNING

Björn Sprängare
Styrelseordförande i SJR sedan 2000
Stockholm, född 1940
Övriga styrelseuppdrag:
• Ledamot i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien)
• Ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruks-

akademien)
• Ordförande i Martinson Group AB
• Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet
Aktieinnehav i SJR: 92 100 B-aktier
 
Björn Kårfalk
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
född 1944
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav i SJR: 30 000 B-aktier
 
Ingrid Engström
Styrelseledamot i SJR sedan 2013
Stockholm, född 1958
Övriga styrelseuppdrag:
• Ledamot i Sivers IMA Holding AB
• Ledamot i KVD Kvarndammen Gruppen AB
• Ledamot i B3iT Management AB
Aktieinnehav i SJR: 5 400 B-aktier 
 

Henrik Holm
Styrelseledamot i SJR sedan 2015
Stockholm, född 1964
Övriga styrelseuppdrag:
• Ordförande i B3IT Management AB
• Ordförande i PureLoad Software Group AB
• Ledamot i Ports Group AB
• Ledamot i MYBW Office Management International AB
Aktieinnehav i SJR: –

Per Ogunro
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1961
SJR:s grundare och Verkställande Direktör
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 900 000 A-aktier  
och 2 276 043 B-aktier
 
Fredrik Lidberg
Styrelseledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1965
SJR:s vice Verkställande Direktör  
Aktieinnehav i SJR: 570 000 B-aktier

Styrelse

Styrelse: Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Per Ogunro, Ingrid Engström, Fredrik Lidberg, Henrik Holm
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Ledande befattningshavare

SJR IN SCANDINAVIA

Rebecca Dellborg
Regionchef Göteborg
Född 1966, anställd sedan 2007
Aktieinnehav i SJR: 2 100 B-aktier

Malin Hjort
Regionchef Malmö
Född 1975, anställd sedan 2002
Aktieinnehav i SJR: 1 500 B-aktier

Fredrik Lidberg
Vice Verkställande Direktör
och Regionchef Stockholm
Född 1965, anställd sedan 1993
Aktieinnehav i SJR: 570 000 B-aktier

Per Ogunro
Grundare och Verkställande Direktör
Född 1961
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR:
900 000 A-aktier och
2 276 043 B-aktier

Elin Åkerlund
Ekonomichef

Född 1980, anställd sedan 2002

SW IN SCANDINAVIA

Åsa Andersson
Ekonomiansvarig
Född 1973, anställd sedan 1998

Ellinor Lindmark
Verkställande Direktör
Född 1977, anställd sedan 2006
Aktieinnehav i SJR: 900 B-aktier

Kent Pettersson
Försäljningschef
Född 1981, anställd sedan 2009
Aktieinnehav i SJR: 975 B-aktier

Niclas Borenstein
Regionchef Göteborg
Född 1985, anställd sedan 2009

Martin Amarelle
Regionchef Malmö
Född 1974, anställd sedan 2014

Anders Eklund
Affärsområdeschef IT
Född 1983, anställd sedan 2015

OGUNSEN AB

Jessica Runerlöv Moberg
Verkställande Direktör
Född 1970, anställd sedan 1996
Aktieinnehav i SJR: 900 B-aktier

Koncernledning: Elin Åkerlund, Per Ogunro, Ellinor Lindmark, Jessica Runerlöv Moberg, Fredrik Lidberg

REVISOR
Crowe Horwath Osborne 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 Crowe Horwath 
Osborne AB har varit vald revisor i SJR  
in Scandinavia AB (publ) sedan 2003.
Drottninggatan 89, Box 1306,
111 83 Stockholm,
Tel. 08-534 80 300

LEDNING
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ORGANISATIONEN

Organisation och personal

PERSONALPOLITIK
Konsulter som är anställda av SJR har en tillsvidare-
anställning alternativt tidsbegränsad anställning 
i enlighet med LAS, Lagen om anställningsskydd. 
SJR är medlem av Almega Bemanningsföretagen 
och följer därmed tjänstemannaförbundet Unionens 
kollektivavtal. SJR ser positivt på jämställdhet i 
arbetslivet och har en väl utarbetad jämställdhets-
plan. Jämställdhet handlar om lika rättigheter och 
möjligheter för kvinnor och män. SJR arbetar aktivt 
med jämställdhet inom koncernen och ser exempel-
vis positivt på att både män och kvinnor ska kunna 
förena föräldraskap och arbete. Företagets ambi-
tion är att vid nyanställning rekrytera personer av 
underrepresenterat kön för att få en mer jämställd 
fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på 
olika positioner. Vi arbetar även aktivt med mång-
faldsfrågor, bland annat genom samarbete med 
organisationen Mitt Liv.
 
PERSONLIG UTVECKLING
SJR arbetar för att säkerställa att alla anställda har 
den kompetens som krävs idag och i framtiden. För 
att ständigt ligga i frontlinjen och befästa posi-
tionen som den nya tidens konsultföretag krävs 
kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling. 
Alla medarbetare har såväl rätt till som eget ansvar 
för att kontinuerligt utvecklas till sin fulla förmåga. 
Kompetensutveckling hos SJR utgår från företagets 
verksamhetsidé, mål och arbetsorganisation. SJR 
är för sin framtida ställning på marknaden beroende 
av att hålla hög kvalitet på sina tjänster samt att 
attrahera och behålla kompetenta medarbetare. 
Vi betraktar därför kompetensutveckling som ett 
strategiskt verktyg för att uppnå våra mål. Kartläg-
gning av nuvarande och framtida kompetensbehov 
sker i samverkan mellan chef och medarbetare i 
de månatliga målsamtalen och i det årliga utveck-
lingssamtalet. Planer utarbetas varje år utifrån en 
kartlagd kompetensmatris.
 

INFORMATIONSPOLICY
Verksamheten ska bedrivas så att goda relationer 
skapas och vidmakthålls med våra interna och 
externa intressenter. Information är därför ett 
ledningsinstrument där öppenhet, trovärdighet, 
snabbhet och helhetssyn är ledord i informations-
policyn. SJR är ett kundorienterat företag och vår 
verksamhet präglas av en mängd olika aktörer i 
omvärlden. SJR ska systematiskt informera viktiga 
intressenter som kunder, aktieägare, media, finans-
värld, opinionsbildare och myndigheter. SJR är ett 
börsnoterat företag och ska därmed följa de riktlinjer 
som gäller enligt Nasdaq OMX First North. Den 
interna informationen har hög prioritet och syftet är 
att varje anställd ska känna till vad som utmärker 
SJR samt de uttalade budskapen, målsättningarna 
och strategierna. Verkställande direktör Per Ogunro 
ansvarar för den externa informationen.
 

SJR finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. På de fyra kontoren 
arbetar ca 90 personer såsom rekryteringskonsulter, konsultchefer och kund-
ansvariga. De bolagsgemensamma funktionerna ekonomi, IT och HR är  
centraliserade till huvudkontoret i Stockholm.

SJR in Scandinavia AB
Org nr 556443-2929

Ogunsen AB
Org nr 556735-4427

(100 %)

SW in Scandinavia AB
Org nr 556652-3980

(100 %)
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Auktorisationen är en garanti för kunder och medar-
betare att företaget är seriöst och följer svenska 
lagar och regler. Auktorisationen medför vissa grund-
krav för rekryterings- och bemanningsföretaget så 
som att följa Almega Bemanningsföretagens stadgar 
och etiska regler, tillämpa branschens allmänna 
leveransvillkor samt inneha kollektivavtal. Samtliga 
auktoriserade företag omfattas även av en ansvars-
försäkring som garanterar trygghet för kunderna. 

Vid inträde och sedan en gång per år granskas de 
auktoriserade företagen av Auktorisationsnämnden 
där representanter från LO-förbunden, Unionen, Aka-
demikerförbunden samt Bemanningsföretagen ingår. 
Därefter beslutar Bemanningsföretagens styrelse 
om auktorisation och medlemskap innan företaget 
får rätt att använda auktorisationsmärket och 
benämna sig Auktoriserat Bemanningsföretag och 
Auktoriserat Rekryteringsföretag. Auktorisationen är 
tidsbestämd och lämnas för tolv månader i taget, 
därefter måste företaget ansöka på nytt. 

Mer om detta kan man läsa på  www.bemannings-
foretagen.se/auktorisationer

CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET  
OCH MILJÖ ENLIGT SS-EN ISO 9001:2008 OCH 
SS-EN 14001:2004
Kvalitetskraven har alltid var mycket höga inom 
SJR. För att ytterligare säkerställa verksamhetens 
processer certifierades vårt ledningssystem för 
kvalitet 2009, enligt Svensk Standard SS-EN ISO 
9001:2008. Certifieringen är en bekräftelse på att 
SJR har ett effektivt system för ledning och styrn-
ing av kvalitetsfrågor. Certifieringen visar också 
våra kunder och anställda att vi tar kvalitetsarbetet 
seriöst.

SJR ska verka för ett långsiktigt hållbart företa-
gande. Ambitionen är att ha en resurseffektiv och 
miljöanpassad rekryterings- och konsultverksamhet. 
Verksamheten ska präglas av en helhetssyn där 
miljöpåverkan beaktas i alla led från inköp till de 
tjänster och produkter vi tillhandahåller. Under 2009 
certifierade vi även vårt ledningssystem för miljö 
enligt Svensk Standard SS-EN ISO 14001:2004. 
SJR åtar sig att följa tillämpliga lagar och andra krav 
som organisationen berörs av samt att ständigt 
utveckla sitt miljöarbete för att minimera påverkan. 
Med certifieringen ökar SJR medvetenheten hos 
samtliga anställda och får ett effektivt verktyg att 
systematisera sitt miljöarbete på kort och lång sikt.

KVALITETSSÄKRING

Kvalitetssäkring

SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag och från januari 2017 även ett auktori-
serat rekryteringsföretag. Auktorisationerna utfärdas av Bemanningsföretagen som 
är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom per-
sonaluthyrning, rekrytering och omställning. Bemanningsföretagen ingår i Almega 
och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har ca 570 medlemsföretag varav drygt 
510 är auktoriserade. Under 2015 hade bemanningsbranschen ca 74 400 årsanställda.

www.almega.se



Dotterbolagen Ogunsen och SW kompletterar moderbolaget SJR inom utvalda marknads- 
och kompetensområden. Ogunsens verksamhet startade 2008 med inriktning på 
rekrytering och interimslösningar av chefer och tyngre specialister. SW startades 
2006 och rekryterar och hyr ut tjänstemän inom en mängd olika områden, från 
ekonomer och kundservice till säljare och inköpare på såväl senior- som juniornivå.

Koncernen

Ogunsen: erbjuder högkvalitativa rekryterings- och 
interimslösningar på management- och tyngre specialist-
nivå för privat och offentlig sektor inom kompetens-
områdena IT, Executive samt Finance & Legal.

SJR: är specialister på rekrytering och konsultverksam-
het inom ekonomi, bank och finans samt karriärvägled-
ning och teamutveckling. Vårt arbete kännetecknas av 
kvalitet, nytänkande och personligt engagemang.

SW: är specialiserade på rekrytering och konsult-
verksamhet för tjänstemän. Vårt engagemang defini-
eras av kreativitet, nyfikenhet och ett mänskligt fokus.

KONCERNEN



HUVUD

”Om vi ser till att våra barn får en bra 
start i världen så kommer också världen 
få en bra start inför framtiden.” 

Ellinor Lindmark 
VD på SW in Scandinavia AB 

om projektet Mänskligt
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DOTTERBOLAG

SW in Scandinavia AB

Vi vänder oss till uppdragsgivare inom alla branscher, 
även om de flesta historiskt sett verkar inom eko-
nomi, bank, finans, försäkring, fastigheter, teknik 
och IT. Uppdragen kan vara både korta och långa, 
såväl små som stora, men vi har sedan starten 
främst fokuserat på att leverera konsulttjänster  
som sträcker sig över relativt långa perioder.

STOR ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA KONSULTER
SW startades 2006 och har sedan dess vuxit varje 
år. En framgång som har möjliggjorts dels genom 
att vi satsar på att ha en stor andel heltidsanställda 
konsulter och dels genom att vi konsekvent arbetar 
utefter vår arbetsmetod med fokus på personlighet 
och effektivitet. I skrivande stund består ungefär 95 % 
av vår konsultstock av heltidsanställda konsulter.

NÖJDA KONSULTER GER NÖJDA KUNDER
Precis som tidigare år har vi i den medarbetar- och 
kundenkät som genomfördes under 2016 fått 
mycket höga resultat. Värdet för nöjd konsult ligger 
på 92 % medan nöjd kund ligger på 97 %. Varför har 
vi lyckats? Ett svar är att vi har mycket kompetenta 
och kreativa medarbetare. Ett annat att vi erbjuder en 
tolerant arbetsmiljö med högt i tak där vår personal 
kan växa och känna delaktighet. Dessa fakta går 
förstås hand i hand och det är mycket glädjande att 
vi genom målmedvetet arbete har lyckats anställa 
fantastiskt engagerade medarbetare. Människor 
som ser till att vi hela tiden går framåt, och som är 
skillnaden mellan en nöjd och missnöjd uppdrags-
givare.

VI FRÅGAR, DÄRFÖR VET VI
Rätt person på rätt plats är kort och gott vad vårt 
huvudsakliga uppdrag handlar om. Men för att kunna 
erbjuda rätt kompetens måste vi först förstå upp-
dragsgivarens behov. Hemligheten till en bra affär 
är som alltid kunskap. Vår arbetsmetod är enkel; Vi 
frågar, därför vet vi. Genom att ställa rätt frågor når 
vi till slut fram till kärnan av kundens behov och kan 
därefter ta fram ett unikt erbjudande utformat för att 
ge optimal kundnytta. Denna enkla men framgångs-
rika arbetsmetod applicerar vi även när vi rekryterar 
konsulter till våra olika uppdrag. Även i detta led går 
vägen till framgång via kunskap och förståelse.

MÄNSKLIGT I BURKINA FASO
Om vi ser till att barnen får en bra start i världen, 
så kommer också världen få en bra start inför 
framtiden. Det var syftet med att vi 2009 startade 
vårt projekt Mänskligt. I den lilla staden Ziniaré 
i Burkina Faso, som är ett av världens fattigaste 
länder, har vi fått en fantastisk möjlighet att bygga 
och starta en förskola och en fritidsgård tillsam-
mans med förskolläraren Eugénie Kompuisbéogo 
och organisationen Yennenga Progress. Konsulter 
och anställda inom SW kan åka till Burkina Faso och 
aktivt arbeta med att utveckla projektet. Alla som 
arbetar i SJR-koncernen kan dessutom bli faddrar till 
barnen. Under 2016 har fem personer från företaget 
besökt förskolan och den pågående byggnationen av 
fritidsgården. 

SW in Scandinavia arbetar både med konsult- och rekryteringsuppdrag, och genom 
att fokusera på tjänstemän kan vi erbjuda specialistkompetens av högsta kvalitet. 
Vi rekryterar och hyr ut tjänstemän inom en mängd olika områden, från ekonomer 
och kundservice till säljare och inköpare på såväl senior- som juniornivå. 
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DOTTERBOLAG

Ogunsen Executive Search

Ogunsen startades 2008 och är ett helägt dotter-
bolag till SJR. På bara några år har vi etablerat 
oss som ett av marknadens vassaste search- och 
konsultbolag på executivenivå. I en bransch där 
nätverksbyggande är avgörande för framgång har 
vi utvecklat en arbetsmetod där vi når fram till och 
attraherar de bästa av de bästa. Exempel på upp-
drag är tillsättning av VD, CFO, HR-chef, Försäljnings-
chef, CIO, Marknadschef samt tyngre specialister 
inom Affärsutveckling, IT och Finans.

Trots att vi är ett relativt litet företag kan vi arbeta 
med såväl stora börsnoterade bolag som mindre 
tillväxtföretag med starka ägare. Vi har i dag en 
blandad kundmix med uppdragsgivare inom både 
privat och offentlig sektor.
 
FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING
Många kommer till oss när det har skett eller 
ska ske någon typ av förändring i organisationen, 
exempelvis positionsförflyttning, produktlansering, 
effektivisering eller bearbetning av nya marknader. 
Dessa förändringar triggar oss. För vi som arbetar 
på Ogunsen är genuint intresserade av såväl bra 
affärer som individers personliga utveckling. Vår 
verksamhet är indelad i följande erbjudanden:

Rekrytering/Headhunting: Sökning och urval av 
framgångsrika kandidater för specifika uppdrag.

Second Opinion: Utvärdering av uppdragsgivarens 
befintliga kandidater.

Interim Management: Förmedling av konsulter på 
ledningsnivå.

Teamutveckling: Förbättrar samarbetet och effektiv-
iserar kommunikationen i teamet.
 

VI GÖR JOBBET
Vägen till framgångsrika nyckelrekryteringar går via 
ett målmedvetet och långsiktigt nätverksbyggande. 
Ett arbete som kräver kontinuerlig och personlig 
dialog med konsulter och kandidater om deras 
ambitioner. Men även djup förståelse för kundens 
verksamhet. Ett hårt arbete, visst, men vi är inte 
rädda för att göra detta grovjobb.

Vår executive search genomsyras av förtroende, 
integritet och ett nära samarbete med både upp-
dragsgivare och kandidat. Ett förhållningssätt som 
i kombination med kvalitetssäkrade metoder har 
skapat en erkänt hög träffsäkerhet, där svårfångade 
kandidater handplockas till rätt tjänst.

Vårt övergripande mål är tydligt: Redan från dag 
ett ska uppdragsgivare och kandidat kunna växa och 
utvecklas – både som människor och företag – och 
tillsammans nå såväl taktiska som strategiska mål.

Våra researchkonsulter har en avgörande roll i 
detta arbete. De är experter på att kartlägga kom-
petens, finna svårfångade profiler och matcha rätt 
person till rätt tjänst. Vår höga kundnöjdhet har i 
mångt och mycket sin grund i det jobb som utförs av 
våra researchkonsulter.
 
SPECIALISTKOMPETENS ALLT VIKTIGARE
Vi märker att kunderna alltmer efterfrågar spe-
cialistkompetens. De vill inte ha en quick fix, utan 
söker istället stabila och långsiktiga partners med 
bra track record. Genom att vara tydliga med vårt 
erbjudande, leverera specialistkompetens inom 
nischade områden och genom att göra ett ordentligt 
jobb har vi blivit en välrenommerad aktör med starkt 
varumärke. 

Ogunsen Executive Search erbjuder rekrytering och konsultlösningar på executive-
nivå. Vi gör det genom att matcha chefer och specialister med företag som kräver 
kompetens i toppklass. Våra uppdragsgivare är ofta starka varumärken, vilket  
attraherar de bästa kandidaterna.
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BEMANNINGSBRANSCHEN

Marknadsöversikt  
bemanningsbranschen

BRANSCHFAKTA
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och bransch-
organisation för personaluthyrnings-, omställnings-  
och rekryteringsföretag med cirka 570 medlemsföre-
tag varav drygt 510 är auktoriserade. Bemannings-
företagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt 
Näringsliv.

Det finns fyra stora tjänsteområden inom 
bemanningsbranschen:

• Uthyrning 
Med uthyrning avses verksamhet där bemannings-
företaget anställer arbetstagare i syfte att hyras 
ut till kundföretag för arbete under dess kontroll 
och ledning.

• Rekrytering 
Med rekrytering avses verksamhet där 
bemanningsföretaget anvisar arbetssökande 
för anställning i kundföretagen. Arbetet inne-
fattar hela eller delar av en rekryteringsprocess 
bestående i att söka rätt på rätt personer, 
intervjuer, referenstagningar och presentationer 
för kundföretaget av aktuell person.

• Entreprenad 
Med entreprenad avses verksamhet där beman-
ningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföre-
taget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag 
får arbetsledning av bemanningsföretaget.

• Omställning 
Omställning avser medverkan vid förändring i 
befintlig personalsammansättning hos ett kund-
företag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till 
andra företag och/eller förberedelse till sådan 
omplacering genom t.ex. utbildning. Omställning 
avser också jobbförmedling och jobbcoachning till 
personer nyanlända till Sverige.
 

Under perioden januari-september 2016 visar bran-
schen en omsättningsökning med 9 %. Branschen 
har haft en positiv tillväxt sedan i slutet av 2013.

Tjänsteområdet uthyrning står för 87 % (88) 
av den totala omsättningen och är det största 
tjänsteområdet, 17,2 miljarder (16,0), vilket är en 
ökning med 7 % jämfört med samma period 2015. 
Tjänsteområdet rekrytering står för 3 % (3) av den 
totala omsättningen vilket motsvarar cirka 0,7 (0,5) 
miljarder och ökar med 21 % under 2016.

Västra Sverige står för den största omsättnings-
andelen i statistiken, 29 % (28) och omsätter cirka 
5,7 miljarder (5,1) under januari till september 
2016. Stockholm omsätter drygt 5,4 miljarder (5,1) 
vilket motsvarar 27 % (28) av den totala omsättningen. 
Södra Sverige omsätter cirka 3,6 miljarder (3,0) 
motsvarande är 18 % (16) av den totala omsättningen 
för branschen.  

 
EKONOMI/FINANS
SJR är specialister inom yrkesområdet Ekonomi/
Finans, vilket står för cirka 9 % av den totala 
omsättningen i bemanningsbranschen, drygt 1,9 
miljarder kronor under perioden januari-september 
2016. Yrkesområdet har ökat med 8 % under 
samma period.

Statistik från Almega Bemanningsföretagen 
visar att branschen under 2015 haft cirka 74 400 
årsanställda och att branschen årligen sätter 
203 000 personer i jobb via personaluthyrning, 
omställning och direkta rekryteringar. Av den syssel-
satta befolkningen arbetar cirka 1,5 % (1,4) i ett 
bemanningsföretag.

(Källa: Almega Bemanningsföretagen)
 

Bemanningsföretagen ingår i Almega och är
medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen omsatte under första till tredje kvartalet drygt 19,8 miljarder 
kronor (18,2), en ökning med 9 procent i jämförelse med samma period föregående år. 
Under tredje kvartalet visas en fortsatt positiv utveckling i branschen med cirka 7 %.
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BEMANNINGSBRANSCHEN

Omsättningstillväxt i bemanningsbranschen (procentuell förändring jämfört med föregående kvartal) 
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AKTIEINFORMATION

Aktien

Största aktieägarna per 30 december 2016     

    
Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 900 000 2 276 043 30,25 60,62
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension - 1 415 135 13,48 7,61
Lidberg, Fredrik - 570 000 5,43 3,06
PSG Micro Cap - 407 907 3,88 2,19
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 179 561 1,71 0,97
Lannebo Nanocap -  121 558 1,16 0,65
Lindskog, Gustav -  116 760 1,11 0,63
Arvidsson, Kjell -  108 651 1,03 0,58
Sprängare, Björn -  92 100 0,88 0,50
Skandia, Försäkrings -  87 522 0,83 0,47

Summa 900 000 5 375 237 59,76 77,29

Summa övriga ägare - 4 224 763 40,24 22,71
Summa 2016-12-30 900 000 9 600 000 100,00 100,00
Summa röster 2016-12-30 9 000 000 9 600 000 18 600 000 100,00

Aktiefördelning 2016-12-30, totalt innehav per ägare    

Innehav Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
1-500 1 843 - 316 775 3,02 1,07
501-1000 591 - 428 743 4,08 2,31
1001-5000 688 - 1 514 774 14,43 8,14
5001-10000 102 - 696 912 6,64 3,75
10001-15000 22 - 276 452 2,63 1,49
15001-20000 8 - 137 423 1,31 0,74
20001- 33 900 000 6 228 921 67,89 81,88
 3 287 900 000 9 600 000 100,00 100,00

AKTIEKURSUTVECKLING
SJR har varit noterade på NASDAQ OMX First North 
sedan mars 2007. Under 2016 genomfördes en 
aktiesplit om 3:1. Aktiekursen var vid 2016 års 
ingång 37,33 kronor* och 37,70 kronor vid årets 
utgång. Årshögsta notering för aktien var 39,08 
kronor och årslägst 31,70 kronor. Under 2016 
omsattes 2 955 153 aktier totalt, vilket i genomsnitt 
är 11 680 aktier per handelsdag, en ökning med 
38 % jämfört med 2015.

De tre största aktieägarna är Per Ogunro inkl 
familj med 30,25 % av kapitalet och 60,62 % av 

rösterna, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 
med 13,48 % av kapitalet och 7,61 % av rösterna 
samt Fredrik Lidberg med 5,43 % av kapitalet och 
3,06 % av rösterna. 

UTDELNINGSPOLITIK
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.

*Omräknad efter genomförd aktiesplit.

Aktiekapitalet uppgick per den 30 december 2016 till 3 500 000 kronor fördelat på 
10 500 000 aktier varav 900 000 aktier av serie A och 9 600 000 aktier av serie B. 
Röstvärdet för serie A är 10 röster och för serie B 1 röst. Handelsposten är 1 aktie 
och kortnamnet är SJR B.
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Nyckeltal aktie      

 2016 2015 2014 2013 2012
Antal aktier vid periodens slut 10 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Antal aktier, genomsnitt 10 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Resultat per aktie, SEK** 2,64 2,58 2,18 1,60 1,12
Eget kapital per aktie, SEK** 5,39 3,00 4,71 4,02 3,59
Utdelning per aktie, SEK** 2,55* 2,47 2,07 1,50 1,17
Börskurs 30/12, SEK** 37,70 37,67 33,59 22,00 16,64

* Styrelsens förslag till utdelning 

**Tidigare år är omräknade för genomförd aktiesplit
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NYCKELTAL

Finansiella nyckeltal

* Utdelning per aktie 2,55 SEK är styrelsens förslag.

Nyckeltal      

Belopp i TSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Resultat
Nettoomsättning 341 149 328 048 297 047 246 301 219 832
Rörelseresultat, EBIT 35 875 35 269 29 809 21 857 16 018
Resultat före skatt 35 989 35 282 29 868 21 966 16 334
Årets resultat 27 683 27 110 22 912 16 784 11 752

Balansräkning & kassaflödesanalys
Marginaler
Rörelsemarginal (%) 10,5 10,8 10,0 8,9 7,3
Vinstmarginal (%) 10,5 10,8 10,1 8,9 7,4

Avkastningsmått
Avkastning på eget kapital (%) 50 52 50 41 29
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 65 68 65 54 41

Finansiell ställning
Balansomslutning 108 685 103 705 90 086 78 886 70 831
Eget kapital 56 564 54 781 49 371 42 226 37 666
Soliditet (%) 52 53 55 54 53

Per aktie
Eget kapital per aktie, (SEK) 5,39 15,65 14,11 12,06 10,76
Resultat per aktie, (SEK) 2,64 7,75 6,55 4,80 3,36
Utdelning per aktie, (SEK) 2,55* 7,40 6,20 4,50 3,50
Antal aktier, (miljoner) 10,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 432 426 368 328 299
Antal anställda vid periodens slut 579 556 510 460 396
Nettoomsättning per anställd 790 770 807 751 735
D.o per månad och anställd 66 64 67 63 61
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NYCKELTAL

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
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 sys-
selsatt 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.

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
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med 
nettoomsättningen.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder.

Vinstmarginal
Resultat före finansiella poster och skatt dividerat 
med nettoomsättningen.
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i TSEK.

VERKSAMHETEN
SJR in Scandinavia AB, SJR, arbetar med konsult- 
och rekryteringsverksamhet inom ekonomi/finans. 
Arbetet sker nära uppdragsgivaren för att genom 
långsiktigt samarbete, personlig service och hög 
kvalitet i de levererade tjänsterna uppnå maximal 
kundnytta.

SJR är verksamma inom tre affärsområden som 
alla är knutna till ekonomi- och finanssektorn. Affärs-
områdena är konsultverksamhet, rekrytering och  
karriärvägledning och teamutveckling. Kontor finns  
i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. 
I början av 2017 sysselsatte SJR-koncernen cirka 
480 konsulter (470 föregående år).

Flerårsjämförelse, koncernen*     

Belopp i TSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 341 149 328 048 297 047 246 301 219 832
Res. efter finansiella poster 35 989 35 282 29 868 21 966 16 334
Balansomslutning 108 685 103 705 90 086 78 886 70 831
Soliditet (%) 52 53 55 54 53
Avkastning på eget kapital (%) 50 52 50 41 29
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 65 68 65 54 41
Rörelsemarginal (%) 10,5 10,8 10,0 8,9 7,3
Vinstmarginal (%) 10,5 10,8 10,1 8,9 7,4
Kassalikviditet (%) 199 205 217 210 213

Flerårsjämförelse, moderbolaget*     

Belopp i TSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 201 407 197 303 195 721 161 821 138 907
Res. efter finansiella poster 27 250 24 995 24 809 18 866 13 721
Balansomslutning 82 613 79 939 70 504 62 486 55 472
Soliditet (%) 60 61 62 59 65
Avkastning på eget kapital (%) 39 37 45 52 32
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 55 54 61 54 39
Rörelsemarginal (%) 13,5 12,7 12,6 11,6 9,7
Vinstmarginal (%) 13,5 12,7 12,7 11,7 9,9
Kassalikviditet (%) 240 246 258 240 254

* Definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget och de  
helägda dotterbolagen SW in Scandinavia AB,  
org nr 556652-3980 med säte i Stockholm och 
Ogunsen AB, org nr 556735-4427 med säte i  
Stockholm.
 
OMSÄTTNING
Nettoomsättningen uppgick för helåret 2016 till 
341,1 MSEK (328,0 MSEK föregående år).
 
RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster för helåret uppgick 
till 36,0 MSEK (35,3). Rörelseresultatet för året 
uppgick till 35,9 MSEK (35,3 MSEK). Det ger en 
rörelsemarginal om 10,5 % (10,8). Resultat efter 
skatt uppgick till 27,7 MSEK (27,1).
 
LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick per den 31 december 2016 till 49,0 MSEK 
(48,1). Kassaflöde från den löpande verksamheten 
var under perioden 29,9 MSEK (32,2). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -25,9 
MSEK (-21,7). Soliditeten uppgick till 52 % (53).
 

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick till 3,1 MSEK (2,7).
 
MEDARBETARE
Per den 31 december 2016 uppgick det totala antalet 
anställda till 579 (556 föregående år). Medelantalet 
anställda uppgick till 432 (426).
 
BOLAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING
En fortsatt tillväxt förväntas för koncernen under 
2017. Fokus kommer vara att ta ytterligare 
marknads andelar.

MILJÖ
SJR har ingen verksamhet som är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt miljöbalken. SJR-koncernen 
verkar för ett långsiktigt, hållbart och miljömässigt 
företagande och vårt miljöledningssytem är ISO-
certifierat enligt SS-EN ISO 14001. Verksamheten 
skall präglas av en helhetssyn där miljöpåverkan 
beaktas i alla led från inköp till de tjänster som 
tillhandahålls.
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Koncernen      

   Annat eget kapital
 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital inkl årets resultat
Ingående balans 2016-01-01 3 500 91 51 190
Lämnad utdelning   -25 900
Årets resultat   27 683
Utgående balans 2016-12-31 3 500 91 52 973

Moderbolaget      

 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital
Ingående balans 2016-01-01 3 500 91 45 138
Lämnad utdelning   -25 900
Årets resultat   26 943
Utgående balans 2016-12-31 3 500 91 46 181

Förslag till vinstdisposition

FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,55 
kronor per aktie vartill 26 775 000 kronor åtgår, res-
terande 19 405 921 kronor balanseras i ny räkning. 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 
2017 med beräknad utbetalning den 5 maj 2017. 

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§. 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräk-
ningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 

Till årsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat inklusive överkursfond 19 237 542
Årets vinst 26 943 379
Summa fritt eget kapital i moderbolaget 46 180 921

Förändring eget kapital
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Riskanalys

KONJUNKTURBEROENDE
SJR:s verksamhet är, som övrig bemannings- och 
rekryteringsverksamhet, beroende av det allmänna 
konjunkturläget. En avmattning i konjunkturen skulle 
kunna innebära en minskad efterfrågan på SJR:s 
tjänster.
 
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 att avta utan 
snarare öka i en marknadsuppgång. SJR:s nischning 
mot ekonomisektorn innebär att företaget undviker 
vissa konkurrenter som arbetar mot hela eller andra 
delar av marknaden. 
 
SNABB TILLVÄXT 
Snabb och expansiv tillväxt kan innebära försämrade 
möjligheter att hitta kompetent och efterfrågad per-
sonal, 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 expansion 
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 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. Auk-
torisationen 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 Bemanningsföretagen bundet 
av ett kollektivavtal med Unionen. Kollektivavtalet 
omförhandlas regelbundet och innehåller anställ-
ningsvillkor för personalen.
 
SKADESTÅNDSANSVAR
SJR har tecknat ansvarsförsäkring för eventuella 
skador som kan uppkomma genom vållande av 
SJR:s personal. Det är ytterst ovanligt att sådant 
inträffar och via löpande uppföljning kan SJR  
motverka att detta sker.
 
FINANSIELLA RISKER
SJR har en stark balansräkning och i nuläget ingen 
räntebärande extern finansiering. Bolagets policy 
är en låg riskprofil avseende placering av bolagets 
likviditet.  
 
KREDITRISK 
SJR:s huvudsakliga kreditrisk utgörs av de krediter 
som ges till bolagets kunder. Kreditbedömning görs 
löpande på kunderna genom kreditupplysning och 
genomgång av tidigare betalningsförmåga. Tradi-
tionellt har bolagets exponering mot större kunder 
inneburit att bolaget redovisat mycket begränsade 
kundförluster. 

VALUTARISK 
SJR har sin verksamhet enbart i Sverige och all  
fakturering sker i SEK. Bolagets  leverantörer  
fakturerar huvudsakligen i SEK. Valutarisken är 
därmed obefintlig.
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Resultaträkning

Resultaträkning       

TSEK Koncernen Moderbolaget
   2016-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2015-01-01
Rörelsens intäkter   Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Nettoomsättning  1, 2 341 149 328 048 201 407 197 303
Övriga rörelseintäkter   860 1 364 10 413 9 232
   342 009 329 412 211 820 206 535

Rörelsens kostnader       
Uppdragskostnader   -38 294 -31 881 -37 620 -33 701
Övriga externa kostnader 3,4 -23 254 -27 717 -13 227 -16 322
Personalkostnader  5 -243 312 -233 583 -133 028 -130 793
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  -1 274 -962 -804 -725
   -306 134 -294 143 -184 679 -181 545

Rörelseresultat    35 875 35 269 27 141 24 990

Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  116 14 111 6
Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 -1 -2 -1
   114 13 109 5

         
Resultat efter finansiella poster  35 989 35 282 27 250 24 995

Bokslutsdispositioner          
Erhållna koncernbidrag  – – 7 500 9 500
    – – 7 500 9 500

Resultat före skatt   35 989 35 282 34 750 34 495
         
Skatt på årets resultat 6 -8 306 -8 172 -7 807 -7 816
Årets resultat   27 683 27 110 26 943 26 679
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Balansräkning

Balansräkning       

TSEK Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR  Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier, verktyg och installationer 7 5 145 3 270 3 509 2 885
   5 145 3 270 3 509 2 885
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 8 – – 200 200
    – – 200 200

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  5 145 3 270 3 709 3 085

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar   49 451 48 983 29 425 29 991
Fordringar hos koncernföretag  – – 17 614 15 891
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 9 888 27  538 0
Övriga fordringar   1 586 1 014 718  270
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 2 574 2 276 1 986 1 767
Summa kortfristiga fordringar  54 499 52 300 50 280 47 919

Kassa och bank    49 041 48 135 28 623 28 935
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  103 540 100 435 78 903 76 854

SUMMA TILLGÅNGAR    108 685 103 705 82 613 79 939
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Balansräkning       

TSEK Koncernen Moderbolaget

  Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
EGET KAPITAL      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  11 3 500 3 500 3 500 3 500
Reservfond    – – 91 91
Övrigt tillskjutet kapital  91 91 0 0
    3 591 3 591 3 591 3 591

Fritt eget kapital          
Överkursfond   16 500 16 500 16 500 16 500
Balanserad vinst eller förlust  8 790 7 580 2 738 1 959
Årets resultat   27 683 27 110 26 943 26 679
   52 973 51 190 46 181 45 138

         
SUMMA EGET KAPITAL  56 564 54 781 49 772 48 729

Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder   7 980 6 364 6 333 5 015
Skulder hos koncernföretag  – – 0 0
Aktuell skatteskuld   3 861 2 517 3 354 2 365
Övriga skulder   12 380 12 104 6 673 7 062
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 27 900 27 939 16 481 16 768
Summa kortfristiga skulder  52 121 48 924 32 841 31 210

         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  108 685 103 705 82 613 79 939
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys        

TSEK Koncernen Moderbolaget
   2016-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2015-01-01
Den löpande verksamheten Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Rörelseresultat  1,2 35 875 35 269 27 141 24 990
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 255 738 804 526
Erhållen ränta mm   116 14 111 6
Erlagd ränta   -2 -1 -2 -1
Betald inkomstskatt   -6 962 -6 254 -6 818 -5 990
Kassaflöde från den löpande verksamheten          
före förändringar av rörelsekapital  30 282 29 766 21 236 19 531
             
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital          
Förändring av rörelsefordringar  -2 198 -3 894 -2 362 -7 062
Förändring av rörelseskulder  1 853 6 291 642 2 629
Kassaflöde från den löpande verksamheten   29 937 32 163 19 516 15 099
   
Investeringsverksamheten          
Förvärv av inventarier  7 -3 196 -2 730 -1 428 -2 611
Försäljning av inventarier  65 454 0 429
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 131 -2 276 -1 428 -2 182

Finansieringsverksamheten          
Utbetald utdelning   -25 900 -21 700 -25 900 -21 700
Koncernbidrag   – – 7 500 9 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -25 900 -21 700 -18 400 -12 200

Förändring av likvida medel  906 8 187 -312 717
Likvida medel vid årets början  48 135 39 948 28 935 28 218
Likvida medel vid årets slut   49 041 48 135 28 623 28 935
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

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

Intäktsredovisning
Uppdrag på löpande räkning
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Uppdrag till fast pris
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i 
takt med att arbetet utförs, så kallad successiv  
vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går 
att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas upp-
dragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt 
färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på 
balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde 
för ersättning som har erhållits eller kommer att 
erhållas i förhållande till färdigställandegraden.

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på 
ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån 
uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. 
Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer.

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagd 
tid per balansdagen i relation till total beräknad tid 
för att fullgöra uppdraget.

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna 
kommer att överstiga den totala upp dragsinkomsten, 
redovisas den befarade förlusten omgående i  
resultatet.

Pensionsåtaganden 
I moderföretaget och koncernen finns såväl avgifts-
bestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns för-
pliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. Övriga planer klassificeras som förmåns-
bestämt.

Moderföretaget och koncernen har förmåns-
bestämda planer, vilka redovisas som avgifts-
bestämda då det inte finns tillräcklig information för 
att redovisa planerna som förmånsbestämda. 

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 inkl uppskjuten skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten 
skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär 
skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.
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Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden. Koncernredovisningen omfattar moder-
företaget samt dess dotterföretag.

Med dotterföretag avses de företag i vilka moder-
företaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande 
inflytande.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens 
bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade 
resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. 
Detta innebär att koncernföretagens obeskattade 
reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan 
uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner 
och obeskattade reserver så överensstämmer samt-
liga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- 
och värderingsprinciper med de som beskrivs och 
tillämpas av moderföretaget.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga for-
dringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och 
det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Lång-
fristiga fordringar och långfristiga skulder värderas 
efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar 
värderas till de belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges ovan.

DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för latent skatteskuld) i förhållande till balansom-
slutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
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
sysselsatt kapital, beräknat som periodens 
ingående sysselsatt kapital plus utgående syssel-
satt kapital dividerat med två.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder.
 
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med 
nettoomsättningen.

Vinstmarginal
Resultat före finansiella poster och skatt dividerat 
med nettoomsättningen.
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Not 1 Nettoomsättning uppdelat på rörelsegren     

 Koncernen Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015
Uthyrning   295 444 288 522 177 259 176 967
Rekrytering   45 705 39 526 24 148 20 336
Övrigt   860 1 364 10 412 9 232
     342 009 329 412 211 820 206 535

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen      

 Koncernen Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015
Andel av försäljningen som avser koncernföretag  – – 4,70 % 4,08 %
Andel av inköpen som avser koncernföretag  – – 3,25 % 1,52 %
   – – 7,95 % 5,60 % 

Not 3 Leasingavtal       

 Koncernen Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015
Under året har företagets leasingavgifter  
inkl hyra av lokaler uppgått till  4 606 4 860 2 320 2 554
Framtida leasingavgifter inkl hyra av lokaler  
för icke uppsägningsbara leasingavtal  
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år   4 497 4 569 2 178 2 136
Inom 2 till 5 år   1 292 4 062 1 292 4 031
Senare än 5 år   0 0 0 0
   5 789 8 631 3 470 6 167

Inga väsentliga finansiella leasingavtal förekommer varför samtliga leasingavtal hanteras som operationella.  
Största delen avser hyreskontrakt lokal.

Not 4 Ersättning till revisorer      

 Koncernen Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015
Revisionsuppdrag *   335 313 195 196
Övriga arbetsuppgifter  83 78 83 78 
   438 391 278 274

* Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens  
förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor samt rådgivning, eller annat biträde som föranleds av  
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Noter
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VD har ömsesidig uppsägningstid på 12 månader med bibehållen lön. För övriga ledande befattningshavare kan anställnings-
avtalet sägas upp på 2–6 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden, inga andra avtal om avgångsvederlag eller andra 
ersättningar finns för verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare. Bolaget avsätter årligen tryggande till  
VD samt vVD:s pension med ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årslönen.

Not 5 Personal        

 Koncernen Moderbolaget
Medelantal anställda   2016 2015 2016 2015
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit  432 426 214 211
Varav kvinnor   331 324 183 179

Könsfördelning i styrelse och företagsledning     
Antal styrelseledamöter,  6 6 6 6
varav kvinnor   1 1 1 1
Antal övriga befattningshavare inkl VD  7 8 5 6
varav kvinnor   5 5 3 3

Löner ersättningar m.m.  2016 2015 2016 2015
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelseordförande Björn Sprängare 
Arvode   170 170 170 170
   170 170 170 170
Styrelseledamot Björn Kårfalk 
Arvode   110 110 110 110
   110 110 110 110
Styrelseledamot Ingrid Engström 
Arvode   110 110 110 110
   110 110 110 110
Styrelseledamot Henrik Holm 
Arvode   110 110 110 110
   110 110 110 110

VD, Per Ogunro 
Löner och ersättningar  1 191 1 154 1 191 1 154
Bonus   220 182 220 182
Övriga förmåner   336 321 336 321
Pensionskostnader   67 56 67 56
   1 814 1 713 1 814 1 713

Vice VD, Fredrik Lidberg
Löner och ersättningar  1 072 1 105 1 072 1 105
Bonus   70 174 70 174
Övriga förmåner   299 286 299 286
Pensionskostnader   123 98 123 98
   1 564 1 663 1 564 1 663

Övriga ledande befattningshavare 
Löner och ersättningar  5 094 5 223 3 103 3 458
Bonus   1 190 1 136 854 748
Övriga förmåner   1 269 1 119 832 795
Pensionskostnader   236 238 112 117
   7 789 7 716 4 901 5 118

Övriga anställda
Löner och ersättningar  160 268 154 138 84 779 82 063
Pensionskostnader   10 373 11 600 6 057 7 579
   170 641 165 738 90 836 89 642
      
Sociala kostnader   56 005 52 581 30 734 29 971
      
Summa styrelse och övriga  238 313 229 912 130 349 128 607
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Not 6 Årets skatt    

 Koncernen Moderbolaget
   2016 2015 2016 2015
Aktuell skatt   8 306 8 172 7 807 7 816
   8 306 8 172 7 807 7 816
Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt   8 306 8 172 7 807 7 816
Summa redovisad skatt  8 306 8 172 7 807 7 816

Redovisat resultat före skatt  35 989 35 282 34 750 34 495

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) 7 918 7 762 7 645 7 589

Skatteeffekt av:      
Övriga ej avdragsgilla kostnader  388 410 162 227
Redovisad skatt   8 306 8 172  7 807 7 816
Effektiv skattesats   23,1 % 23,2 % 22,5 % 22,7 %

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer   

 Koncernen Moderbolaget
   2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde  12 966 11 339 11 124 9 529
Inköp   3 196 2 731 1 428 2 611
Försäljningar/utrangeringar  -220 -1 104 0 -1 016

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  15 942 12 966 12 552 11 124

Ingående avskrivningar  -9 696 -9 607 -8 239 -8 300
Försäljningar/utrangeringar  173 873 0 786
Årets avskrivningar   -1 274 -962 -804 -725
Utgående ackumulerade avskrivningar  -10 797 -9 696 -9 043 -8 239

Utgående redovisat värde  5 145 3 270 3 509 2 885

Not 8 Andelar i koncernföretag   

Uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital  Resultat
SW in Scandinavia AB  5 887 072  699 239
Ogunsen AB  1 105 149  40 284

   Antal/ 
Företag Organisationsnummer Säte Kapitalandel % 2016-12-31 2015-12-31
SW in Scandinavia AB 556652-3980 Stockholm 100 100 100
Ogunsen AB 556735-4427 Stockholm 100 100 100
    200 200

Not 9 Upparbetad men ej fakturerad intäkt     

 Koncernen Moderbolaget
   2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Upparbetade intäkter   2 797 1 797 1 290 407
Fakturerat belopp   -1 909 -1 770 -752 -619
Redovisat värde   888 27 538 -212



49

FINANSIELL INFORMATION

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
   2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Förutbetalda hyror   770 713 695 713
Övriga förutbetalda kostnader  1 804 1 563 1 291 1 054
   2 574 2 276 1 986 1 767

Not 11 Aktier och kvotvärde     

Aktiekapitalet består av:  2016-12-31 2015-12-31
A-aktier röstvärde 10  900 000 300 000
B-aktier röstvärde 1  9 600 000 3 200 000
  10 500 000 3 500 000

Upplysningar om aktiekapital  Antal aktier Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång  3 500 000 1
Antal/värde vid årets utgång  10 500 000 0,33

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
   2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Upplupna lönekostnader  7 532 7 749 3 880 4 254
Upplupna semesterlöner inkl soc. avg.  8 243 7 871 5 124 4 592
Upplupna sociala avgifter  7 558 7 388 4 087 4 158
Övriga interrimsskulder  3 029 3 751 1 910 2 584
Upplupna pensionskostnader  1 480 1 180 1 480 1 180
Förutbetalda intäkter   58 0 0 0
   27 900 27 939 16 481 16 768

Not 13 Disposition av vinst eller förlust     

Förslag till vinstdisposition   
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)  
Balanserat resultat inklusive överkursfond  19 237 542
Årets resultat  26 943 379
  46 180 921

Disponeras så att  
Till aktieägarna utdelas (2,55 kronor per aktie)  26 775 000
I ny räkning överföres  19 405 921
  46 180 921

Not 14 Ställda säkerheter     

  2016-12-31 2015-12-31
Företagsinteckningar  2 000 2 000
  2 000 2 000
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för SJR in Scandinavia AB 
(publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 36–52 i detta 
dokument.

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 
2016 och av dessas finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av sidorna 3–35 (men innefattar 
inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information  

och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 

Till bolagsstämman i SJR in Scandinavia AB (publ), org.nr 556443-2929.
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som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felak-
tighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämp-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-

visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella informa-
tionen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där-
ibland de betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för SJR in Scandinavia AB (publ) för år 2016 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
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tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktören ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direk-
tören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dis-
positioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfri-
het. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

 
 

Stockholm den 21 februari 2017
Crowe Horwath Osborne AB
 

 
Christer Eriksson
AUKTORISERAD REVISOR
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Inbjudan till årsstämma

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
senast den 21 april 2017. 

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 21 april 
2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före 
denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. 

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

Anmälan om deltagande till årsstämman senast  
den 21 april 2017 till:

SJR in Scandinavia AB
Att: IR
Box 7420
103 91 Stockholm

Anmälan kan också göras per
telefon: 08-407 55 00
e-post: ekonomiavdelningen@sjr.se

Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller 
organisationsnummer, telefonnummer, eventuell 
e-postadress samt antal aktier företrädda. Eventu-
ella biträden skall också anges (dock högst två).

Kallelse till årsstämman kommer att ske i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på SJR:s hemsida. 
Dagordningen och ärenden för årsstämman kommer 
att framgå av kallelsen.

UTDELNING
Styrelsen föreslår för 2016 en ordinarie utdelning 
om 2,55 kronor per aktie. Som avstämningsdag före-
slås 2 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet 
med föreslaget, beräknas utdelning sändas ut från 
Euroclear Sweden AB den 5 maj 2017. 

Aktieägare i SJR in Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen 
den 27 april 2017, kl 16.00 på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, 1 tr, Stockholm.

KALENDARIUM
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  2017-04-27 kl 16.00 
Delårsrapport januari – mars 2017 2017-05-16 kl 09.00 
Delårsrapport april – juni 2017 2017-08-29 kl 09.00 
Delårsrapport juli – september 2017 2017-11-28 kl 09.00
Bokslutskommuniké 2017 februari 2018

ÅRSSTÄMMA
27 april 2017, kl 16:00
Humlegårdsgatan 23, 1 tr, Stockholm

Anmälan senast 21 april 2017
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Kontaktuppgifter

STOCKHOLM

SJR in Scandinavia AB
Box 7420
Humlegårdsgatan 20
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 00
www.sjr.se

SW in Scandinavia AB
Box 7420
Humlegårdsgatan 20
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 50
www.sw.se

Ogunsen AB
Box 7420
Humlegårdsgatan 20
103 91 Stockholm
Tel: 08-410 252 80
www.ogunsen.se

GÖTEBORG

SJR in Scandinavia AB
Kungsgatan 48 B
411 15 Göteborg
Tel: 031-333 54 70
www.sjr.se

SW in Scandinavia AB
Kungsgatan 48 A
411 15 Göteborg
Tel: 031-333 54 80
www.sw.se

MALMÖ

SJR in Scandinavia AB
Adelgatan 9
211 22 Malmö
Tel: 040-66 55 100
www.sjr.se

SW in Scandinavia AB
Adelgatan 9
211 22 Malmö 
Tel: 040-66 55 150
www.sw.se

HELSINGBORG

SJR in Scandinavia AB
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg
Tel: 042-400 88 60
www.sjr.se

ÅRSSTÄMMA
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