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2013 I KORTHET

Finansiell utveckling 

(TSEK)
 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning 246 301 219 832 218 805 175 618 132 792
Tillväxt (%) 12 1 25 32 -6
Rörelseresultat 21 857 16 018 24 953 21 159 4 142
Rörelsemarginal (%) 8,9 7,3 11,4 12,0 3,1
Årets resultat 16 784 11 752 18 425 15 519 2 928
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Fördelning intäkter  

14 %

86 %

  Uthyrning

  Rekrytering

AKTIEINFORMATION 

ISIN-kod SE0000693616
Kortnamn på First North SJR B
Handelspost 1 aktie

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN:
Årsstämma 
28 april 2014, kl 16:00

Delårsrapport januari – mars 
20 maj 2014, kl 09:00

Delårsrapport april – juni 
26 augusti 2014, kl 09:00

Delårsrapport juli – september  
18 november 2014, kl 09:00

Bokslutskommuniké 2014 
Februari 2015

SJR 2013
• Omsättningen ökade med 12 % (1 %).

• Rörelseresultatet uppgick till 21,9 MSEK (16,0).

• Antalet anställda per den 31 december 2013  
uppgick till 460 (396).

• Andelen rekrytering i procent av omsättningen 
uppgick till 14 % (14).
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2013 var precis som året innan ett relativt lugnt år. Men även om marknaden 
överlag var vikande lyckades vi ta nya marknadsandelar. Vid slutet av sommaren 
kunde vi skönja en vändning uppåt och under hösten tog vår försäljning rejäl 
fart. Under årets två sista månader nådde vi all time high i både omsättning 
och lönsamhet.
 Att vi lyckas ta marknadsandelar på en svag marknad visar att vi ligger 
rätt i vår positionering. Vårt tydliga och uthålliga fokus på specialistkompetens 
lönar sig, inte minst när konjunkturen sviker.
 Under året har vi fortsatt vår satsning på Ogunsen och lanserat Ogunsen IT 
som ett nytt affärsområde. En satsning som ligger helt i linje med vår grund-
idé om att vara specialister i allt vi gör och erbjuder.
 SJR startades 1993 med målet att bli bäst på att förse företag med chefer 
och specialister inom ekonomi, bank och finans. Sedan dess har vår nischning 
inom dessa specifika områden utvecklats till en unik egenskap som tydligt 
skiljer oss från våra konkurrenter. Som specialist är vi en strategisk partner 
som erbjuder specifik kompetens och långsiktiga lösningar, en kvalitet som vi 
märker att kunderna efterfrågar 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.

På en vikande marknad 
går vi fortsatt framåt

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 idag är VD för SJR- 
koncernen. Denna består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB samt 
dotterbolagen SW in Scandi navia AB och Ogunsen AB. Kontor finns i 
Stockholm, Malmö och Göteborg och koncernen sysselsatte i slutet av 
2013 383 (326) konsulter. SJR är noterade på NASDAQ OMX First North  
i Stockholm sedan 2007.



HUVUD

Försäljningsutvecklingen
Efter en relativt lugn inledning blev 
2013 ännu ett i raden av rekordår för 
SJR. På en vikande marknad har vi  
ökat vår försäljning varje kvartal och 
tagit marknadsandelar inom samtliga 
affärsområden.

Konsultverksamheten har gått starkt och under året 
har vi skrivit ett tiotal nya ramavtal, främst med 
stora börsbolag. Det är med stor glädje vi kan kon-
statera att våra kunder är oss fortsatt trogna och 
att procentsiffran för återköp är så hög som 93 %. 
Vår metodik, som innebär hög personlig service och 
frekventa möten med våra uppdragsgivare, har ännu 
en gång visat sig vara rätt väg till framgång. Under 
2013 har vi dessutom rekryterat fler chefer och 
specialister och därmed tagit ännu ett steg uppåt 
i värdekedjan. I detta ljus ser vi framtiden an med 
stor tillförsikt.
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FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

FÖRSÄLJNING SJR 
STOCKHOLM 
Vårt långsiktiga fokus på 
försäljning och personlig ser-
vice fortsätter att generera 
framgångar. På en avvaktande 
marknad har vi ökat varje 
kvartal under 2013 och 
därmed tagit nya marknads-
andelar. Vi har tecknat flera 
nya ramavtal och fortsätter 
uppåt i värdekedjan både 
med rekrytering och konsultuppdrag av chefer och 
specialister. Under året har vi dessutom effektiv-
iserat vår interna resursfördelning genom att slå 
ihop vår konsult- och rekryteringsgrupp, ett arbete 
som ger oss en bra grund för fortsatt tillväxt. Vi tror 
mycket på 2014 då vi aldrig tidigare har varit så här 
starkt rustade vid ingången till ett nytt år. 

FÖRSÄLJNING SJR GÖTEBORG 
Under årets sex första 
månader låg försäljningen av 
konsulttjänster på ungefär 
samma nivå som 2012. 
Redan tidigt på året såg vi 
dock en liten ökning inom 
rekrytering, som tog fart efter 
sommaren. Medvinden fort-
satte även under årets sista 
kvartal då vi hade en rejäl 
uppgång både inom konsult- 
och rekryteringsverksamheten samtidigt som vi fick 
rekordmånga kundförfrågningar. Vi märker att många 
uppdragsgivare föredrar att arbeta med några få 
nischade bolag och önskar teckna samarbetsavtal 
med oss. Antalet konsulter har ökat under året och 
vi har även rekryterat nya medarbetare till kontoret 
och förstärkt på leverans och sälj. 

FÖRSÄLJNING SJR MALMÖ 
Under 2013 nådde vi all time 
high inom konsultverksam-
heten som ökade stadigt hela 
året. En av de största anled-
ningarna till denna framgång 
stavas våra konsulter, vars 
höga kompetens och kvalitet 
har genererat en stor grad 
återköp. Vi har dessutom 
fortsatt med att förstärka 
säljkåren och har därmed 

kunnat bearbeta nya kunder vilket har lett till flera 
nya uppdrag. Inom rekryteringsverksamheten har 
vi upplevt en något avvaktande marknad jämfört 
med rekordåret 2012. Totalt sett i södra Sverige har 
marknaden för ekonomi, bank och finans varit svag 
och sjunkit med cirka 10 procent. På denna vikande 
marknad har vi tagit mark och slagit nytt rekord i 
antal marknadsandelar. 

FÖRSÄLJNING  
SW IN SCANDINAVIA AB
Trots att lågkonjunkturen bet 
sig fast även under 2013 
lyckades vi öka vår försäljning 
och ta nya marknadsandelar. 
Antalet heltidskonsulter har 
ökat kraftigt och särskilt 
bra går det i Göteborg där 
vi har fått flera nya kunder 
och uppdrag. Nyckeln till vår 
framgång på västkusten är 
densamma som i våra övriga regioner; det vill säga 
att vi har rätt person på rätt plats och att vi arbetar 
utefter vår metod där fokus ligger på det personliga 
mötet. Att denna arbetsmetod är framgångsrik visar 
inte minst våra medarbetar- och kundundersökningar 
där vi får fortsatt höga resultat vad gäller både nöjd 
konsult och nöjd kund.

FÖRSÄLJNING OGUNSEN 
På en svag marknad har vi 
fördjupat befintliga kund-
relationer, etablerat nya 
samarbeten och ökat våra 
marknadsandelar. Under året 
har vi fortsatt vår satsning 
på Ogunsen IT som ett eget 
affärsområde, där vi har 
förstärkt med ny personal på 
både sälj- och leveranssidan. 
Den nya organisationen börjar 
sätta sig och känslan är att vi nu har ett mycket 
starkt erbjudande även vad gäller specialistrekryter-
ingar inom IT. Under året har det blivit än tydligare 
att kunderna i allt större omfattning efterfrågar en 
nischad samarbetspartner. Denna trend har vuxit 
sig starkare under flera år och det är glädjande att vi 
med vår tydliga positionering ligger rätt i tiden. 

Fredrik Lidberg
Vice VD och  
Regionchef Stockholm

Rebecca Dellborg
Regionchef Göteborg

Malin Hjort
Regionchef Malmö

Ellinor Lindmark
VD  
SW in Scandinavia AB

Jessica  
Runerlöv Moberg
VD Ogunsen



VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Framtiden börjar  
hos barnen
Att arbeta för att ge alla barn tillgång till utbildning och kunskap är utan tvekan 
den bästa och snabbaste vägen till mänsklig utveckling. Det är därför med stor 
glädje jag kan konstatera att vårt skolprojekt i Burkina Faso fortskrider enligt plan. 
Om några år hoppas vi att förskolan har utvecklats till en grundskola med utbildning 
till och med årskurs 9.

För fem år sedan startade vårt dotterbolag SW 
projektet Mänskligt, inom vilket vi är med och stöd-
jer olika utvecklingsprojekt över hela världen. Vårt 
största projekt är förskolan i byn Ziniare i Burkina 
Faso som vi driver tillsammans med läraren Eugenie 
Kompousbeogo. Eugenie arbetar utefter en peda-
gogisk modell där målet är att skapa bestående 
förändring.

Förskolan i Ziniare öppnades 2012 och under året 
som gått har vi bland annat bidragit till inhägnaden 
av skolgården och indragning av vatten till skolbygg-
naden. Men mer hjälp behövs. Burkina Faso är ett 
av världens fattigaste länder och genom vårt och 
andras stöd siktar vi på att inom några år kunna ut-
veckla förskolan till en grundskola med nio årskurser 
– där alla barn i området ska kunna få en start på 
livet som vi i de mer bemedlade delarna av världen tar 
för given. Genom att driva skolan i egen regi kan vi 
säkerställa att alla pengar som investeras i projektet 
används på bästa möjliga sätt.

MÄNSKLIG ERFARENHET
Mänskligt går även ut på att ge våra medarbetare 
chansen att arbeta som volontärer inom de utveck-
lingsprojekt vi stödjer. Under de senaste åren har 
flera anställda inom koncernen besökt olika projekt 
och sett hur våra bidrag gör skillnad. Men vi märker 
också att detta arbete gör skillnad för oss. De som 
har arbetat som volontärer har i många avseenden 
utvecklats som individer och medmänniskor. De har 
dessutom skaffat sig nya erfarenheter som vi kan 
dra nytta av i våra affärsrelationer.

ETT STABILT ÅR
Hur gick då våra affärer under 2013? Året som 
gått präglades av 2012 som var ett svagt år med 
vikande marknad. Under andra halvåret vände dock 
marknaden uppåt och för vår del var avslutningen av 

året fantastisk. I november och december nådde vi 
all-time high i både omsättning och lönsamhet.

På grund av den instabila konjunkturen har vi inte 
gjort några större offensiva satsningar under 2013. 
Vi har dock fortsatt vår satsning på Ogunsen med 
fokus på det nya affärsområdet Ogunsen IT. Vi  
bygger som bekant vår framgång på att vara spe-
cialiserade och denna uppdelning och förtyd ligande 
är i linje med vår grundtanke.

Vi har inte blivit så många fler medarbetare i 
moderbolaget, men däremot har dotterbolagen ökat 
kontorspersonalen med cirka 20 procent. Både vad 
gäller omsättning och lönsamhet ser det väldigt bra 
ut framöver och i nuläget är vi bemannade för att 
kunna ta en uppgång på 50 procent.

8
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THERESE SYMBOLISERAR VÅRT VARUMÄRKE
2010 inledde vi ett samarbete med elitsimmaren 
Therese Alshammar. Samarbetet, som är en del i 
Therese satsning mot OS i Rio de Janeiro, pågår fort-
farande och är utformat i en mycket positiv ge-och-
ta anda. Vi hjälper Therese i hennes OS-satsning 
och i gengäld ställer hon upp och föreläser för oss 
ett par gånger per år. 

Precis som vi står Therese för uthållighet, kvalitet 
och vinnarmentalitet. Dessutom har vi en enorm vilja 
att alltid bli bättre. Hon är därmed en perfekt symbol 
för vårt varumärke och en optimal samarbetspartner 
i vår strävan att nå den absoluta toppen.

SPECIALISTER SEDAN 1993
Sedan SJR startades 1993 har vi strävat mot att bli 
bäst på att förse företag med chefer och specialister 
inom ekonomi, bank och finans. Vår nischning inom 
dessa specifika områden är en unik egenskap som 
särskiljer oss från traditionella bemanningsföretag. 
Som specialist blir vi en strategisk partner som  
erbjuder specifik kompetens och långsiktiga lösningar. 
Samtidigt som vi blir mindre utsatta för priskonkurrens.

Vi märker också att kunderna i allt större utsträck-
ning efterfrågar specialistkompetens. De är inte ute 
efter en snabb och kortsiktig lösning, utan söker allt 
oftare en långsiktig lösning. Och då de har vant sig 
vid stort engagemang genom hela rekryteringspro-
cessen har det blivit mer naturligt för dem att vända 
sig till nischföretag. De vet att vi är specialister på 
att hitta rätt person med rätt kompetens.

NISCHAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Alla delar av SJR-koncernen är tydligt nischade 
för att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet och 
kundnytta. Moderbolaget har en tydlig position 
som expert på rekrytering och uthyrning av chefer 
och specialister inom ekonomi, bank och finans. 
Ogunsens specialitet är att erbjuda rekrytering och 
interimslösningar på executive-nivå, medan SW 
fokuserar på ett något bredare marknadssegment 
inom tjänstemannasektorn. Tillsammans utgör vi en 
del av företagens kompetensförsörjning.

TOLERANT ARBETSMILJÖ
Något jag är väldigt stolt över är att vi har lyckats  
attrahera oerhört duktiga medarbetare. En del i denna 
framgång tror jag beror på att vi har roligt på jobbet.  
Att vi har en positiv, tolerant och inkluderande 
arbetsmiljö. När vi anställer är det personligheten 
och kompetensen vi tittar på, inte vad man heter i 
efter namn. På så vis är vi också väldigt framgångs-

rika när det gäller att hjälpa andra generationens 
invandrare in på arbetsmarknaden.

FYRA FRAMGÅNGSFAKTORER
Vi ska bli Sveriges ledande konsult- och rekryterings-
företag inom ekonomi, bank och finans. Vägen dit 
bygger på fyra framgångsfaktorer:

Kvalitet – Rätt person på rätt plats är vårt viktigaste 
ledord. Tack vare ett systematiskt förhållningssätt, 
standardiserade arbetsmetoder och kontinuerlig 
utveckling kan vi hålla en genomgående hög kvalitet.

Nischning och fokusering – Genom att fokusera på 
specifika kompetens- och marknadsområden kan vi 
satsa alla resurser på att utveckla vårt erbjudande 
och optimera kundnyttan.

Personligt engagemang – Tack vare en låg personal-
omsättning kan vi skapa långsiktiga relationer med 
såväl uppdragsgivare som konsulter och rekryterings-
kandidater. Det genererar personliga relationer som 
i kombination med ständig kompetensutveckling 
ger ett stimulerande arbete med goda utvecklings-
möjligheter.

Snabbhet – Det blir allt viktigare för kunderna att 
snabbt få tag i rätt person med rätt kompetens.  
Genom vårt stora nätverk har vi förmågan att till-
godose detta behov.

TRENDEN PEKAR UPPÅT
Inför 2014 pekar det mesta uppåt. Särskilt med 
tanke på att andra halvan av 2013 vände uppåt och 
att det fjärde kvartalet var en mycket bra period för 
vår del. Om jag får sia tror jag att marknaden under 
2014 kommer att öka med ungefär 10–20 %. Och 
att vi kommer att öka ännu snabbare och därmed 
fortsätta att ta marknadsandelar.

Tack alla medarbetare och partners för ert  
engagemang och samarbete under året!

Stockholm 24 februari 2014

Per Ogunro
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

SJR I BACKSPEGELN 

VINNARINSTINKT OCH MÅLFOKUSERING
Det började redan 1993. Då grundades SJR  
och vid EM samma år fick Therese Alshammar  
sitt internationella genombrott. Sedan dess har  
vi båda gjort fantastiska resor inom våra respektive  
områden, med långsiktig målfokusering, professio-
nell inställning till uppgiften och vinnarinstinkt som 
gemensamma nämnare. 

Men det finns fler likheter mellan vår verksamhet 
och elitsimmarens värld. Vi tilltalas av idrottarens 
träningsdisciplin för att nå sina mål och av friheten 
som vattnet symboliserar. Därför samarbetar SJR 
sedan 2010 med Therese Alshammar. Hon syns en 
hel del i vår kommunikation och bidrar med sina  
erfarenheter för att utveckla vår egen vinnarinstinkt.
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

2000 

SJR tillsätter en extern 
styrelse.

Therese tar två silver vid OS i 
Sydney och två guld i EM.

1995 

Kontor öppnas i Göteborg.

Therese kommer fyra vid EM i 
Budapest.

2002 

SJR gör sin tusende rekrytering.

Therese tar silver vid EM i 
Berlin.

1996 

SJR startar sin verksamhet 
inom ekonomi.

Therese ingår i OS-truppen till 
Atlanta.

2005 

SJR pluscertifierar sina kon-
sulter enligt egen standard.

Therese tar silvermedalj vid 
VM i Kanada.

1999 

SJR startar kontor i Malmö.

Vid EM i Lissabon tar Therese  
en silvermedalj.

1993 

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

Therese Alshammar slår  
igenom internationellt i EM.

2001 

SJR startar sin verksamhet 
inom karriärvägledning.

Vid VM i Fukukoa tar Therese 
två silvermedaljer.

2006 

SJR startar dotterbolaget  
SW in Scandinavia AB i  
Stockholm.

Under SM i Uppsala nådde 
Therese flest individuella  
SM-guld genom tiderna.

2010 

SJR gör ett rekordår, och 
tecknar samarbetsavtal med 
Therese Alshammar.

Therese tar sin 67:e mäster-
skapsmedalj (EM, VM och OS) 
och vinner den totala världs-
cupen. 
Internationella simförbundet 
(Fina) korar henne till bästa 
kvinnliga simmare.

2011 

SJR gör återigen ett rekordår 
och flyttar in i nya fräscha 
lokaler.

Therese belönas med Jerring-
priset för 2010 års idrottspresta-
tion och får även motta Svenska 
Dagbladets guldmedalj.
Vid VM i Shanghai tar hon guld 
på 50 meter frisim och silver på 
50 meter fjärilsim.

2012 

SW startar kontor i Uppsala. 
Ogunsen utvecklar sitt  
erbjudande med Ogunsen IT 
för rekrytering av specialister 
och chefer inom IT-området. 
Affärsområdet Karriärvägled-
ning förstärks med coachning 
av individer och grupper.

Therese tar sin 17:e raka världs-
cupseger på 50 meter fjäril.  
Vid OS i London kommer hon 
sexa på 50 meter frisim.

2013 

SJR firar 20 år som specia-
list inom ekonomi, bank och 
finans. Under året lanseras 
Ogunsen IT som eget affärs-
område.

Therese bestämmer sig för att 
göra en ordentlig satsning på 
OS 2016. SJR fortsätter såklart 
samarbetet med simstjärnan  
med oförminskad styrka hela 
vägen till Rio de Janeiro.

2008 

SJR startar ytterligare ett 
dotter bolag, Ogunsen AB. SW 
in Scandinavia AB startas upp 
i Göteborg. ISO-certifiering av 
koncernen påbörjas.

Vid EM i Eindhoven tar Therese 
brons på 50 m frisim.

2007 

SJR noteras på NASDAQ OMX 
First North i Stockholm.  
SW in Scandinavia AB startas  
upp i Malmö. 

Therese blir världsmästare på  
50 m fjärilsim i långbana.

2009 

Koncernen kvalitets- och miljö-
certifieras enligt ISO 9001 och 
ISO 14001.

Vid världscuptävlingar i 
Stockholm slår Therese sitt eget 
världsrekord i 50 m fjärilsim 
(kortbana).
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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 ungefär 86 % av SJR:s omsättning.

Långvariga uppdrag och stabila kundrelationer 
bidrar också till att förtydliga och stärka vår posi-
tion i branschen. Vi kan så klart leverera effektiva 
lösningar för kortare behov, men vi skiljer oss från 
konkurrenterna genom att våra uppdrag är långa, ofta 
sex månader eller mer. Uppdragen handlar främst 
om att förstärka med specialister och chefer, men vi 
kan som sagt även snabbt fylla på med kapacitet.

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 uppdrag.

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. 

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
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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.
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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, bank och finans. Uppdragen 
varierar i storlek och kan handla om såväl rekrytering 
av enstaka medarbetare som mer omfattande åta-
ganden som att bygga upp hela ekonomifunktioner.

Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen från 
sökning i vår unika kandidatdatabas, annonsering 
och urval till anställning och uppföljning. Vi kan även 
fungera som en konsultativ partner vid kompetens-
planering av ekonomifunktionen eller i en rekryter-
ingsprocess om kunden har egna kandidater och 
behöver professionell 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. Vi vet 
därmed vilka förutsättningar som gäller för varje 
specifik uppdragsgivare. Våra rekryteringskonsulter 
har inget eget säljansvar utan kan fokusera på att 
hitta rätt medarbetare, vilket ger optimal kvalitet 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 kon-
tinuerligt och vi är certifierade i flera normgivande 
arbetspsykologiska tester och begåvningstester.  
Testupplägget skräddarsys alltid i samråd med 

kunden, men generellt gäller att ju mer kvalificerade 
tjänster vi rekryterar till desto viktigare blir arbets-
psykologiska tester och begåvningstester. 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 ATTRAHERAR DE BÄSTA
Vår långa erfarenhet är en stor tillgång i den hårda 
konkurrensen om att hitta, attrahera och rekrytera 
de bästa kandidaterna. I och med att vi har lärt 
känna kunderna kan vi snabbare finna rätt medar-
betare till deras verksamhet. Detta blir allt viktigare 
då framförhållningen minskar och beslut måste 
fattas allt snabbare. Uppdragsgivarna har helt enkelt 
inte råd med felrekryteringar.

Många av våra kunder är dessutom starka varu-
märken, vilket är en annan stor fördel i rekryterings-
processen. Starka varumärken lockar kompetenta 
kandidater som vet att vi kan erbjuda spännande  
uppdrag hos intressanta företag. Vi är därför första-
handsvalet hos många ekonomer som söker ett mer 
utmanande och utvecklande jobb. På så sätt bygger 
vi ett starkt nätverk av kvalificerade kandidater och 
attraktiva arbetsgivare, vilket ger en god cirkel med 
långvariga relationer och återkommande kunder.

AFFÄRSOMRÅDEN

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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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

KARRIÄRVÄGLEDNING
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Karriärvägledning  
& coachning

SJR erbjuder karriärvägledning och coachning vid 
såväl stora organisationsförändringar, där många 
människor påverkas, som när enskilda individer 
behöver hitta en ny karriär eller utvecklas i sin roll. 
Vi erbjuder bland annat individuell coachning, grupp-
coachning och mentorcoachning i och utanför vårt 
karriärvägledningsprogram. Flera av våra coacher är 
utbildade och certifierade enligt ICF (International 
Coach Federation).

UPPTÄCK NYA MÖJLIGHETER
Individer såväl som grupper kan ofta behöva coach-
ning för att upptäcka nya möjligheter eller för att 
nå sin fulla potential. SJR har stor kompetens inom 
detta område och ett bra track record när det gäller 
att coacha individer och grupper till att hitta den 
bästa vägen till sina unika mål.

Som en extern part kan vi se saker med nya ögon 
samt tillföra vår kunskap och de erfarenheter vi har 
från coachning av andra företag. Det är också oftast 
enklare för medarbetarna att säga vad de egentligen 
tycker till en extern part. 

SKRÄDDARSYDDA PROGRAM
Varje karriärvägledningsprogram eller coachnings-
uppdrag skräddarsys efter uppdragets unika 
förutsättningar. Vi utgår alltid från de mänskliga 

resurserna och därifrån öppnar vi upp nya vägar till 
nya möjligheter och ny potential. Utformningen sker 
i samarbete med företaget och de anställda och 
programmet kan innehålla exempelvis gruppmöten, 
coachning, intervjuer, utvärdering av personlighets-
profil och rådgivning.

VERKLIGHETSBASERAD COACHNING
Vi är övertygade om att specialistkompetens och 
tydlig branschfokus är vägen till framgång, oavsett 
verksamhet. Som ett led i detta tänk är vår karriär-
vägledning och coachning inriktad på chefer och 
specialister inom ekonomi, bank och finans. Med 
välutvecklade nätverk inom just dessa branscher 
och med lång erfarenhet från arbete med människor 
och med goda kunskaper om arbetsmarknaden kan 
vi hjälpa individer och grupper att skapa ny med-
vetenhet och möjliggöra nytt agerande.

KOMPLETT LEVERANTÖR
SJR är specialiserat på Rekrytering, Konsultverk-
samhet samt Karriärvägledning & Coachning inom 
ekonomi, bank och finans. Genom att kombinera 
dessa tre affärsområden tillhandahåller vi ett kom-
plett erbjudande där vi kan leva upp till vårt motto 
”finding excellence”.

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

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

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

anställningsintervju
• Mental styrka – hantera  

stress och press

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

Ett mer professionellt  
styrelsearbete

För att kunna utföra ett optimalt arbete måste 
styrelsen ha kunskap om företagets omvärld, det 
vill säga förstå hur kunder och konkurrenter agerar 
samt kunna se trender och förändringar, samtidigt  
som man har en djup insikt i företagets egen 
verksamhet. Utan att för den skull bli inblandad i 
det operativa arbetet.

I SJR har vi successivt utvecklat styrelsearbetet 
för att i alla avseenden uppfylla de krav som ställs 
på ett publikt bolag. Under det senaste året har vi 
förstärkt styrelsen med den nya ledamoten Ingrid 
Engström, som har tillfört styrelsen ny kompetens 
och gjort vårt arbetssätt än mer professionellt. 
Ingrid har tidigare upphandlat den typ av tjänster 
som SJR erbjuder och det är mycket positivt att vi 
nu har fått in en person i styrelsen med erfarenhet 
av kundperspektivet.

Under året har vi haft tydligt lönsamhetsfokus, där 
målet har varit att göra ett bra resultat även på en 
svag marknad. Det är glädjande att kunna konstatera 
att vi har haft stor framgång i detta arbete.

Framöver siktar vi på att växa med bibehållen 
lönsamhet, vilket kräver att vi växer med eftertanke. 
I och med att företaget nu har en genomgående 
kompetent organisation och att vi har lyckats 
skapa täta och personliga kontakter med såväl 
befintliga som potentiella uppdragsgivare har vi alla 
förutsättningar att lyckas.

Men för att vi ska nå detta mål måste vi i 
styrelsen vara ständigt på tå och hålla en hög 
kvalité i alla delar av vårt arbete. En viktig åtgärd är 
att förstärka kompetensen inom sociala media, då 
vi ser hur detta utvecklas till en allt mer självklar 
mötesplats mellan arbetssökande och arbetsgivare 
och även mellan människor i allmänhet.

Även om jag är väldigt glad över att vi har förstärkt 

styrelsen med ny kompetens sedan föregående  
bolagsstämma, så är jag också fullt medveten 
om att föryngringen och kompetenshöjningen av 
styrelsen måste fortgå kontinuerligt framöver. Det 
enda sättet att hålla en hög professionell nivå i allt 
vi gör, och stå väl rustade för framtidens utmaningar, 
är att fortsätta utvecklas.

Stockholm den 24 februari 2014

Björn Sprängare

STYRELSEORDFÖRANDE 
SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Styrelsens formella ansvar, som regleras i aktiebolagslagen, är att tillvarata  
aktie ägarnas intressen och se till att bolagets verksamhet följer gällande lagar  
och regler. Men en av styrelsens viktigaste roller är också att agera stöd och  
bollplank till företagsledningen. Att kunna ge långsiktiga råd och ha en vaken  
blick som sträcker sig längre och vidare än ledningens operationella ansvar. Det 
handlar både om att ge konstruktiv kritik och finna nya vägar framåt som kan 
stödja utvecklingen av företaget på såväl kort som lång sikt.
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LEDNING
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HUVUD

Var ska den här 
texten vara?

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

akademien)
• Ledamot i Martinsons Såg Aktiebolag
• Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet
Aktieinnehav i SJR: 30 700 B-aktier
 
Björn Kårfalk
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
född 1944
Övriga styrelseuppdrag:
• Ledamot i Wassumgruppen
Aktieinnehav i SJR: 10 000 B-aktier
 
Christina Liffner
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
Västerås, född 1950
Övriga styrelseuppdrag:
• Ordförande i Endometriosföreningen, Sverige
• Ordförande Västmanlands Friidrottsförbund  
• Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen AB
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 10 000 B-aktier
 

Ingrid Engström
Styrelseledamot i SJR sedan 2013
Stockholm, född 1958
Övriga styrelseuppdrag:
• VD IFL vid Handelshögskolan
• Ordförande i Bisnode
• Ordförande i Springtime
• Ledamot i Teracom
• Ledamot i Kvarndammen
Aktieinnehav i SJR: –
 
Per Ogunro
Ledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1961
SJR:s grundare och Verkställande Direktör
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 300 000 A-aktier  
och 1 110 036 B-aktier
 
Fredrik Lidberg
Ledamot i SJR sedan 1993
Stockholm, född 1965
SJR:s vice Verkställande Direktör  
och Regionchef Stockholm
Aktieinnehav i SJR: 360 000 B-aktier

Styrelse
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HUVUD

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 sex 
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 bolagsstyrnin-
gen inom SJR. Slutlig kontroll utförs av aktieägarna 
på årsstämman, som väljer de enskilda styrelse-
ledamöterna. Bolagets och koncernens räkenskaper 
är föremål för granskning av auktoriserad revisor.
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Ledande befattningshavare

SJR

Rebecca Dellborg
Regionchef Göteborg
Född 1966, anställd sedan 2007

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

Fredrik Lidberg
Vice Verkställande Direktör  
och Regionchef Stockholm
Född 1965, anställd sedan 1993
Aktieinnehav i SJR: 360 000 B-aktier

Per Ogunro
Grundare och Verkställande Direktör
Född 1961
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR:  
300 000 A-aktier och  
1 179 810 B-aktier

Elin Åkerlund
Ekonomichef
Född 1980, anställd sedan 2002

SW IN SCANDINAVIA

Åsa Andersson
Ekonomiansvarig
Född 1973, anställd sedan 1998

Niclas Borenstein
Regionchef Göteborg
Född 1985, anställd sedan 2009

Ellinor Lindmark
Verkställande Direktör
Född 1977, anställd sedan 2006
Aktieinnehav i SJR: 650 B-aktier

Kent Pettersson
Försäljningschef
Född 1981, anställd sedan 2009

Mari Möllerberg
Regionchef Malmö
Född 1973, anställd sedan 2012

OGUNSEN

Jessica Runerlöv Moberg
Verkställande Direktör
Född 1970, anställd sedan 1996
Aktieinnehav i SJR: 300 B-aktier

Charlotte Brasch
Affärsområdeschef 
Född 1969, anställd sedan 2010, 
Aktieinnehav i SJR: 2 500 B-aktier

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

REVISOR
Osborne Revision AB. Revisor i SJR
1997–2001 samt 2003–ff.

Christer Eriksson, född 1967

Auktoriserad revisor, huvudansvarig.
Christer Eriksson, auktoriserad revisor
och medlem i FAR SRS, hos Osborne
Revision AB har varit vald revisor i
SJR AB (publ) sedan 2003.
Kammakargatan 7, Box 1306,  
111 83 Stockholm,
Tel. 08-534 80 300

LEDNING
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SW

Ogunsen

SJR

Åsa Andersson, Kent Pettersson, Ellinor Lindmark, Mari Möllerberg (Niclas Borenstein frånvarande)

Charlotte Brasch, Jessica Runerlöv Moberg

Malin Hjort, Fredrik Lidberg, Elin Åkerlund, Per Ogunro, Rebecca Dellborg

LEDNING
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ORGANISATIONEN

Organisation och personal

PERSONALPOLITIK
Konsulter som är anställa 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 jämställdhetsplan. Jämställdhet 
handlar om lika rättigheter och möjligheter för kvinnor 
och män. SJR arbetar aktivt med jämställdhet inom 
koncernen och ser exempelvis positivt på att både 
män och kvinnor skall kunna förena föräldraskap och 
arbete. Företagets ambition är att vid nyanställning 
rekrytera personer av underrepresenterat kön för 
att få mer jämställd fördelning av kvinnor och män i 
olika arbeten och på olika positioner.

PERSONLIG UTVECKLING
SJR arbetar aktivt 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 bemanningsföretag 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 
det månatliga målsamtalet. Planer utarbetas årligen 
utifrån en kartlagd kompetensmatris.

INFORMATIONSPOLICY
Verksamheten ska bedrivas så att goda relationer 
skapas och vidmakthålls med våra interna och ex-
terna intressenter. Information är därför ett lednings-
instrument där öppenhet, trovärdighet, snabbhet och 
helhetssyn är ledord i informationspolicyn.

SJR är ett kundorienterat företag. Vår verksamhet 
präglas av en mängd olika aktörer i omvärlden. SJR 
skall systematiskt informera viktiga intressenter som  
kunder, aktieägare, media, finansvärld, opinions bildare 
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, mål-
sättningarna och strategierna. 

Verkställande direktör Per Ogunro ansvarar för den 
externa informationen.

SJR finns i Stockholm, Göteborg, Malmö. På de tre kontoren arbetar totalt  
cirka 70 personer såsom rekryteringskonsulter, konsultchefer och kundansvariga.  
De bolagsgemensamma funktionerna ekonomi, administration och IT är  
centraliserade till 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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Medelantal anställda*    

År 2009 2010 2011 2012 2013
SJR 129 143 161 157 175
SW 84 103 136 133 141
OGUNSEN 5 7 9 9 12
Totalt 218 253 306 299 328

* Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
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AUKTORISERAT BEMANNINGSFÖRETAG
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktori-
sationen utfärdas av Almega Bemanningsföretagen 
som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 
företag med verksamhet inom personaluthyrning, 
rekrytering och omställning. Almega Bemannings-
företagen är medlemmar av Svenskt Näringsliv och 
har ca 500 medlemsföretag varav drygt 430 är auk-
toriserade. Under 2012 hade Almega Bemannings-
företagen 61 100 årsanställda.

Auktorisationen är en garanti för kunder och med-
arbetare att företaget är seriöst och följer svenska 
lagar och regler. Auktorisationen medför vissa 
grundkrav för 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 ansvarsförsäkring som 
garanterar trygghet för kunderna. 

Varje år granskas de auktoriserade företagen av  
Auktorisationsnämnden, därefter beslutar Bemannings-
företagens styrelse om auktorisation och medlem-
skap innan företaget får rätt att använda aukto-
risationsmärket och benämna sig Auktoriserat 
Bemanningsföretag. Auktorisationen är tidsbestämd 
och lämnas för tolv månader i taget, därefter måste 
företaget ansöka på nytt. Mer om detta kan man 
läsa på www.tryggbemanning.se.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING ENLIGT  
ISO 9001 OCH 14001
Kvalitetskraven har alltid var mycket höga inom SJR. 
För att säkerställa alla processer från uppstart till 
leverans certifierades verksamheten 2009 enligt 
Svensk Standard SSEN ISO 9001. Certifieringen är 
en bekräftelse på att SJR har ett effektivt system 
för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. 
Certifieringen visar också våra kunder och anställda 
att vi tar kvalitetsarbetet seriöst. 

Under 2009 certifierade vi även vårt miljöarbete 
enligt Svensk Standard SSEN ISO 14001. SJR 
ska verka för ett långsiktigt hållbart miljömässigt 
företagande. SJR:s ambition är att ha en resurs-
effektiv 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 tillhanda-
håller. SJR åtar sig att följa tillämpliga lagar och 
andra krav som organisationen berörs av samt att 
ständigt utveckla sitt miljöarbete för att minimera 
klimatpåverkan. 

Med certifieringen ökar SJR medvetenheten hos 
samtliga anställda och får ett effektivt verktyg att 
systematisera sitt miljöarbete på kort och lång sikt. 
Det är SJR:s och dess medarbetares bidrag till en 
bättre miljö för vår egen och kommande generationer. 

KVALITETSSÄKRING

Auktorisation  
och certifiering
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag samt certifierat enligt ISO 9001 och
ISO 14001, vilket ger extra trygghet för kunder och medarbetare. Med auktorisa tionen 
har vi förbundit oss att följa arbetsmarknadens lagar och regler, certifieringen 
säkerställer det systematiska kvalitets- och miljöarbetet.

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 startade 2006 och hyr ut konsulter med några års arbetslivserfarenhet,  
universitets- och högskolestudenter samt utför rekryteringsuppdrag.

Bred och spetsig koncern

Ogunsen: rekryterar chefer och  
tyngre specialister

SJR: förser företag med chefer  
och specialister inom bank, finans  
och ekonomi

SW: hyr ut konsulter som varit ute  
i arbetslivet en tid samt studenter
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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 enkelhet. I skrivande stund består ungefär 90 % 
av vår konsultstock av heltidsanställda konsulter.
 
NÖJDA KONSULTER GER NÖJDA KUNDER
I den medarbetar- och kundenkät som genomfördes 
under 2013 fick vi fortsatt väldigt höga resultat. 
Värdet för nöjd konsult hamnade på ungefär 90 % 
medan nöjd kund ligger kvar på höga 96 %.

Varför har vi lyckats? Ett svar är att vi har bran-
schens mest kompetenta och kreativa medarbetare. 
Ett annat att vi erbjuder en tolerant arbetsmiljö med 
högt i tak där vår personal kan växa och utvecklas.

Dessa fakta går förstås hand i hand och det är 
mycket glädjande att vi genom målmedvetet arbete 
har lyckats anställa fantastiskt engagerade medar-
betare. Människor som ser till att vi hela tiden går 
framåt, och som är skillnaden mellan en nöjd och 
missnöjd uppdragsgivare.
 
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 framgångsrika 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
2009 startade vi projektet Mänskligt i syfte att hjälpa 
barn i fattiga områden. I den lilla staden Ziniare i 
Burkina Faso, som är ett av världens fattigaste län-
der, har vi fått en fantastisk möjlighet att bygga och 
starta en förskola tillsammans med förskolläraren 
Eugenie Kompousbeogo.

Konsulter och anställda inom SJR kan åka till 
Ziniare och arbeta som volontärer och aktivt arbeta 
med att utveckla projektet. På sistone har även fler 
och fler av våra kunder blivit involverade i Mänskligt, 
vilket bidrar till att vi kan fortsätta utvecklingen av 
projektet.

Förskolan i Burkina Faso är ett pågående projekt 
och under det senaste året har vi bland annat byggt 
en mur och dragit in vatten i byggnaden. Målet är 
att förskolan så småningom ska innefatta även en 
grundskola så att eleverna kan gå hela sin skolgång 
till och med årskurs 9 på en och samma plats.
 
SÄLJSTYRKAN VÄXER
Stockholm och Göteborg har fortsatt att växa under 
året. Antalet heltidskonsulter ökar samtidigt som vi 
har förstärkt vår säljkår. Marknaden har dessutom 
lättat och efterfrågan ökar generellt. Detta i kombi-
nation med vår kompetenta personal gör att vi ser 
mycket positivt på 2014.

Vi rekryterar och hyr ut tjänstemän inom en mängd olika områden, från säljare och 
inköpare till ekonomiassistenter och receptionister på såväl senior- som junior nivå. 
Genom att enbart fokusera på tjänstemän kan SW erbjuda specialistkompetens av 
högsta kvalitet.
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DOTTERBOLAG

Ogunsen AB

Ogunsen startades 2009 och är ett helägt dotterbolag 
till SJR. På fem år har vi etablerat oss som ett av 
marknadens vassaste search- och konsultbolag på 
executive-nivå. I en bransch där nätverksbyggande 
är avgörande för framgång har vi utvecklat en arbets-
metod där vi når fram till och attraherar de bästa av 
de bästa. Exempel på uppdrag är tillsättning av VD, 
CFO, Försäljningschef, IT-chef, Marknadschef samt 
tyngre specialister inom 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.
 
SPECIALISTER INOM CHEF, IT OCH FINANS
För att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet 
fokuserar vi på tre affärsområden: Ogunsen Execu-
tive, Ogunsen IT och Ogunsen Finance & Legal. 
Inom respektive specialistområde är verksamheten 
indelad i tre erbjudanden:

Konsulter/Interim Management: Förmedling av  
konsulter på lednings- och specialistnivå.

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

Second Opinion: Utvärdering av uppdragsgivarens 
befintliga kandidater.

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. Tvärtom. Istället för att söka 
de enkla lösningarna har vi tagit tillbaka begreppet 

”headhunting” och arbetar med individer handplockade 
utefter uppdragsgivarens behov. Genom noggrann 
identifiering och olika bakgrundskontroller säker-
ställer vi att rekryteringen blir rätt både för kunden 
och den person vi vill rekrytera.
 
SPECIALISTKOMPETENS ALLT VIKTIGARE
På marknaden råder just nu tuff konkurrens. Många 
aktörer slåss om uppdragen, vilket gör det svårt för 
oss att bryta ny mark men även svårt för kunderna 
att hitta rätt leverantör. I detta affärsklimat är det 
avgörande att ha ett ett gott renommé och bra  
relationer i branschen.

Vi märker att kunderna alltmer efterfrågar specialist -
kompetens. 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.
 
NYA STRATEGISKA SAMARBETEN
Under 2013 har vi fortsatt vår satsning på Ogunsen IT 
som eget affärsområde. Vi har bland annat förstärkt 
organisationen med nya medarbetare på både sälj- 
och leveranssidan.

Denna satsning har givetvis tagit kraft och resurser 
i anspråk, men vi har trots detta stått emot en vikande  
marknad och haft en god utveckling under året. Vi 
har gått bättre än de flesta av våra konkurrenter och 
tagit nya marknadsandelar.

Inom affärsområdet Ogunsen Executive har vi 
etablerat flera nya strategiska samarbeten under 
året, mycket tack vare att vi har ett stort förtroende 
i branschen.

Vi har en större kundbas i dag än vid ingången av 
2013, vilket i kombination med positiva signaler från 
flera av våra kunder i slutet av året gör att vi ser ljust 
på de kommande åren.

Ogunsen 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

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 bemannings-
företaget anvisar arbetssökande för anställning i 
kundföretagen. Arbetet innefattar 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 be-
manningsföretaget fullgör viss funktion åt kund-
företaget. En arbetstagare på ett entreprenadupp-
drag 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, jobbcoachning och 
etab leringslots till personer nyanlända till Sverige.

 
BRANSCHFAKTA
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och 
branschorganisation för personaluthyrnings-, om-
ställnings- och rekryteringsföretag med drygt 500 
medlemsföretag varav drygt 430 är auktoriserade 
bemanningsföretag och/eller auktoriserade  
omställningsföretag.

Under perioden januari till september 2013 visar 
branschen en omsättningsminskning med 4 %.  
Under tredje kvartalet vänder den negativa utveck-
ling som varit sedan tredje kvartalet 2012 och bran-
schen visar en positiv utveckling med cirka 1 %.

Tjänsteområdet uthyrning står för 89 % av den 
totala omsättningen, 13,4 miljarder, vilket är en 
minsk ning med 6 % jämfört med 2012. Tjänsteom-
rådet rekrytering står för 3 % av den totala omsätt-
ningen vilket motsvarar cirka 0,4 miljarder och är en 
minskning med 16 %.

Stockholm är största regionen och omsätter 
cirka 4,4 miljarder (4,8) under januari till september 
2013, vilket motsvarar 30 % av den totala omsätt-
ningen. Västra Sverige står för den näst största 
omsättningsandelen, 26 % och omsätter cirka 3,9 
miljarder (4,1). Södra Sverige omsätter cirka 2,1 
miljarder (2,1) vilket motsvarar 14 % av den totala 
omsättningen för branschen.  

Statistik från Almega Bemanningsföretagen visar 
att branschen under 2012 sysselsatte cirka 61 100 
personer vilket motsvarar en penetrationsgrad om 
cirka 1,3 %. Under 2012 arbetade 135 000 an-
ställda någon gång i ett bemanningsföretag.
 
YRKESOMRÅDET EKONOMI/FINANS
SJR är specialiserat till yrkesområdet Ekonomi/
Finans, vilket står för cirka 10 % av den totala 
omsättningen i bemanningsbranschen, drygt 1,5 
miljarder kronor under årets första tre kvartal (1,6). 
Yrkesområdet har under januari-september 2013 
minskat med 6 % jämfört med samma period 2012.  
 

(Källa: Almega Bemanningsföretagen)

Bemanningsbranschen omsatte under årets första tre kvartal drygt 15,1 miljarder 
kronor (15,6), en minskning med 4 procent i jämförelse med samma period före gående 
år. Under tredje kvartalet visas en positiv utveckling med cirka 1 procent.
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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 2013     

    
Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per 300 000 1 110 036 40,29 % 66,29 %
PSG Small Cap  455 820 13,02 % 7,35 %
Lidberg, Fredrik  360 000 10,29 % 5,81 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza  331 738 9,48 % 5,35 %
Esilentio AB  88 000 2,51 % 1,42 %
Nordnet Pensionsförsäkring  40 270 1,15 % 0,65 %
Lindskog, Gustav  39 200 1,12 % 0,63 %
Sprängare, Björn  30 700 0,88 % 0,50 %
Jern, Elof Valter Alexius  26 550 0,76 % 0,43 %
Gruvberg, Anders  21 000 0,60 % 0,34 %
Summa 300 000 2 503 314 80,09 % 88,76 %

Summa övriga ägare – 696 686 19,91% 11,24%
Summa 2013-12-30 300 000 3 200 000  100,00% 100,00%

Summa röster 2013-12-30 3 000 000    3 200 000  6 200 000 100,00%

Aktiefördelning 2013-12-30, totalt innehav per ägare    

Innehav Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
1-500 824 – 152 916 4,37 % 2,47 %
501-1000 149 – 124 699 3,56 % 2,01 %
1001-5000 115 – 259 355 7,41 % 4,18 %
5001-10000 12 – 85 050 2,43 % 1,37 %
10001-15000 3 – 36 600 1,05 % 0,59 %
15001-20000 2 – 38 066 1,09 % 0,61 %
20001- 11 300 000 2 503 314 80,09 % 88,76 %

 1 116 300 000 3 200 000 100,00 % 100,00 %

AKTIEKURSUTVECKLING
SJR introducerades på NASDAQ OMX First North den 
6 mars 2007. Aktiekursen var vid 2013 års ingång 
53,00 kronor och 66,00 kronor vid årets utgång. 
Årshögsta notering för aktien var 66,00 kronor 
och årslägst 49,30 kronor. Under 2013 omsattes 
626 235 aktier totalt, vilket i genomsnitt är 2 505 
aktier per handelsdag, en minskning med 40 % 
jämfört med 2012.

De tre största aktieägarna är Per Ogunro inkl 
familj med 40,29 % av kapitalet och 66,29 % av 
rösterna, PSG Small Cap med 13,02 % av kapitalet 
och 7,35 % av rösterna samt Fredrik Lidberg med 
10,29 % av kapitalet och 5,81 % 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.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2013 till 3 500 000 kronor fördelat på 
3 500 000 aktier varav 300 000 aktier av serie A och 3 200 000 aktier av serie B. 
Röstvärdet för serie A är 10 röster och för serie B en röst. Handelsposten är 1 aktie  
och kortnamnet är SJR B.
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AKTIEINFORMATION

Nyckeltal aktie      

 2013 2012 2011 2010 2009
Antal aktier vid periodens slut 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Antal aktier, genomsnitt 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Resultat per aktie 4,80 3,36 5,26 4,43 0,83
Eget kapital per aktie 12,06 10,76 11,79 10,52 6,84
Utdelning per aktie, SEK 4,50* 3,50 4,80 4,00 0,75
Börskurs 30/12, SEK 66,00 49,90 47,50 53,00 19,00

* Föreslagen utdelning.
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NYCKELTAL

Finansiella nyckeltal

Nyckeltal      

Belopp i TSEK 2013 2012 2011 2010 2009
Resultat
Nettoomsättning 246 301 219 832 218 805 175 618 132 792
Rörelseresultat, EBIT 21 857 16 018 24 953 21 159 4 142
Resultat före skatt 21 966 16 334 25 282 21 204 4 196
Årets resultat 16 784 11 752 18 425 15 519 2 928

Balansräkning & kassaflödesanalys
Marginaler
Rörelsemarginal (%) 8,9 7,3 11,4 12,0 3,1
Vinstmarginal (%) 8,9 7,4 11,6 12,1 3,2

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 54 41 65 70 16
Avkastning på eget kapital (%) 41 29 46 51 11

Finansiell ställning
Balansomslutning 78 886 70 831 77 191 70 565 44 146
Eget kapital 42 226 37 666 41 258 36 833 23 939
Soliditet (%) 54 53 53 52 54

Per aktie
Eget kapital per aktie (SEK) 12,06 10,76 11,79 10,52 6,84
Resultat per aktie (SEK) 4,80 3,36 5,26  4,43 0,83
Utdelning per aktie (SEK) 4,50* 3,50 4,80 4,00 0,75
Antal aktier (miljoner) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 328 299 306 253 218
Antal anställda vid periodens slut 460 396 402 310 307
Nettoomsättning per anställd 751 735 715 694 632
D.o per månad och anställd 63 61 60 58 53

* Utdelning per aktie 4,50 SEK är ett förslag.
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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 skatt dividerat med nettoomsättningen.



HUVUD



39

Finansiell information

Förvaltningsberättelse 40
Riskanalys 42
Resultaträkning 43
Balansräkning 44
Kassaflödesanalys 47
Tilläggsupplysningar 48
Noter 50
Förslag till vinstdisposition 54
Inbjudan till årsstämma 55
Revisionsberättelse 56



40

FINANSIELL INFORMATION

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 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. Kontor finns i dag i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. I början av 2014 sysselsatte 
SJR-koncernen cirka 380 konsulter (326 föregående år).

Flerårsjämförelse, koncernen*     

Belopp i TSEK 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning 246 301 219 832 218 805 175 618 132 792
Res. efter finansiella poster 21 966 16 334 25 282 21 204 4 196
Balansomslutning 78 886 70 831 77 191 70 565 44 146
Soliditet (%) 54 53 53 52 54
Avkastning på eget kapital (%) 41 29 46 51 11
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 54 41 65 70 16
Rörelsemarginal (%) 8,9 7,3 11,4 12,0 3,1
Vinstmarginal (%) 8,9 7,4 11,6 12,1 3,2
Kassalikviditet (%) 210 213 204 201 206

Flerårsjämförelse, moderbolaget*     

Belopp i TSEK 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning 161 821 138 907 134 906 115 787 87 621
Res. efter finansiella poster 18 866 13 721 17 326 16 722 2 990
Balansomslutning 62 486 55 472 61 806 55 289 35 723
Soliditet (%) 59 65 60 61 63
Avkastning på eget kapital (%) 52 32 38 43 15
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 54 39 49 59 11
Rörelsemarginal (%) 11,6 9,7 12,6 14,4 3,4
Vinstmarginal (%) 11,7 9,9 13,7 14,4 3,4
Kassalikviditet (%) 240 254 238 245 257

* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
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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 2013 uppgick till 246,3 MSEK 
(219,8 MSEK föregående år).

RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster för helåret upp-
gick till 22,0 MSEK (16,3). Rörelseresultatet för 
året uppgick till 21,9 MSEK (16,0 MSEK). Det ger 
en rörelsemarginal om 8,9 % (7,3 %). Resultat efter 
skatt uppgick till 16,8 MSEK (11,8).

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick per den 31 december 2013 till 33,3 MSEK 
(26,5). Kassaflöde från den löpande verksamheten 
var under perioden 18,9 MSEK (8,7). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -12,3 
MSEK (-16,8). Soliditeten uppgick till 54 % (53).

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar  
uppgick till 0,2 MSEK (0,6).

MEDARBETARE
Per den 31 december 2013 uppgick det totala antalet 
anställda till 460 (396 föregående år). Medelantalet 
anställda uppgick till 328 (299).

BOLAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING
En fortsatt tillväxt förväntas för koncernen under  
2014. 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 är ISO-certifierade 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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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. Aukto-
risationen i Almega Bemanningsföretagen är en 
garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är 
seriös och följer lagar och regler. SJR är genom sitt 
medlemskap i Bemanningsföretagen bundet av ett 
kollektivavtal med Unionen. Kollektivavtalet om-
förhandlas regelbundet och innehåller anställnings-
villkor 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 mot-
verka 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 fak-
turerar huvudsakligen i SEK. Valutarisken är därmed 
obefintlig.
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Resultaträkning

Resultaträkning       

TSEK Koncernen Moderbolaget
   2013-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2012-01-01
Rörelsens intäkter m.m. Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Nettoomsättning  1.2 246 301 219 832 161 821 138 907
Övriga rörelseintäkter    1 285 896 7 878 7 732
     247 586 220 728 169 699 146 639

Rörelsens kostnader       
Uppdragskostnader    -22 917 -24 205 -28 077 -27 216
Övriga externa kostnader 3.4 -22 891 -21 188 -13 168 -12 639
Personalkostnader  5 -178 957 -157 933 -109 003 -92 386
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar   -964 -1 384 -676 -940
     -225 729 -204 710 -150 924 -133 181

Rörelseresultat    21 857 16 018 18 775 13 456

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   136 323 117 265
Räntekostnader och liknande resultatposter   -27 -7 -26 -1
    109 316 91 264
         
Resultat efter finansiella poster  21 966 16 334 18 866 13 721

Bokslutsdispositioner          
Avsättning till periodiseringsfond  – – – -4 400
Återföring från periodiseringsfond  – – 4 400 0
    – – 4 400 -4 400

Resultat före skatt   21 966 16 334 23 266 9 321
         
Skatt på årets resultat 6 -5 182 -4 582 -5 543 -2 596
Årets resultat   16 784 11 752 17 723 6 725

43



FINANSIELL INFORMATION

Balansräkning

Balansräkning       

TSEK Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR  Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier, verktyg och installationer 7 1 966 2 791 1 419 2 021
    1 966 2 791 1 419 2 021
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 8 – – 200 200
    – – 200 200

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  1 966 2 791 1 619 2 221

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar    37 999 37 379 25 665 24 407
Fordringar hos koncernföretag  – – 7 702 9 291
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  820 220 587 351
Övriga fordringar    2 641 1 634 1 140 720
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  9 2 200 2 258 1 808 1 712
Summa kortfristiga fordringar  43 660 41 491 36 902 36 481

Kassa och bank    33 260 26 549 23 965 16 770
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  76 920 68 040 60 867 53 251

SUMMA TILLGÅNGAR    78 886 70 831 62 486 55 472
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Balansräkning       

TSEK Koncernen Moderbolaget

  Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
EGET KAPITAL  10    
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  11 3 500 3 500 3 500  3 500
Reservfond    – – 91 91
Bundna reserver   91 3 333 – –
    3 591 6 833 3 591 3 591

Fritt eget kapital          
Överkursfond   16 500 16 500 16 500 16 500
Balanserad vinst eller förlust  5 351 2 581 -677 3 288
Årets resultat   16 784 11 752 17 723 6 725
    38 635 30 833 33 546 26 513
         
SUMMA EGET KAPITAL  42 226 37 666 37 137 30 104

Obeskattade reserver   12       
Periodiseringsfond   – – – 4 400
Summa obeskattade reserver  – – – 4 400

Avsättningar         
Uppskjuten skatteskuld  – 1 157 – –
Summa avsättningar   – 1 157 – –

Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder   6 419 6 040 5 491 4 945
Skatteskulder   57 1 503 – 1 448
Övriga kortfristiga skulder  9 267 7 586 5 695 4 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 20 917 16 879 14 163 10 149
Summa kortfristiga skulder  36 660 32 008 25 349 20 968
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  78 886 70 831 62 486 55 472

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

Kassaflödesanalys        

TSEK Koncernen Moderbolaget
   2013-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2012-01-01
Den löpande verksamheten Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Rörelseresultat  1.2 21 857 16 018 18 775 13 456
Justeringar för poster  
som inte ingår i kassaflödet   772 1 380 676 920
Erhållen ränta mm    136 323 117 265
Erlagd ränta    -27 -7 -26 -1
Betald inkomstskatt    -7 759 -6 507 -7 431 -5 880
Kassaflöde från den löpande verksamheten          
före förändringar av rörelsekapital  14 979 11 207 12 111 8 760
             
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital          
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   -620 -2 815 - 1 258 -927
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   -1 549 1 748 836 1 029
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   379 731 547 615
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   5 719 -2 094 5 282 -2 058
Kassaflöde från den löpande verksamheten   18 908 8 777 17 518 7 419
   
Investeringsverksamheten          
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 7 -220 -610 -73 -189
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer   273 415 – 290
Kassaflöde från investeringsverksamheten   53 -195 -73 101

Finansieringsverksamheten          
Utbetald utdelning  10 -12 250 -16 800 -12 250 -16 800
Koncernbidrag    – – 2 000 3 700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -12 250 -16 800 -10 250 -13 100

Förändring av likvida medel   6 711 -8 218 7 195 -5 580
Likvida medel vid årets början   26 549 34 767 16 770 22 350
Likvida medel vid årets slut   33 260 26 549 23 965 16 770



48

Tilläggsupplysningar

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen samt uttalanden och 
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna 
råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer 
och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är 
fallet anges detta i särskild ordning nedan. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning.

Årsredovisningen har för första gången upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Övergången till K3 har inneburit att bolaget och 
koncernen ändrat redovisningsprincip beträffande 
rekryteringsuppdrag som utförs enligt en fast pris-
modell. Förändringen innebär att resultatavräkning 
av projekten sker efter nedlagd tid i förhållande till 
beräknad tidsåtgång för projekten. Uppföljning sker 
på uppdragsnivå av ansvariga. Detta är den väsent-
liga ändrade redovisningsprincip som anpassningen 
till K3 inneburit för bolaget.

Omräkning har gjorts av jämförelseåret 2012 medan 
övriga siffror i flerårsjämförelsen inte omräknats.

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 nedlagda 
uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de 
totalt beräknade uppdragsutgifterna för att fullgöra 
uppdraget.

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

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

Skatter inklusive uppskjuten skatt
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 skatte-
mässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföre-
tag, filialer, intresseföretag eller joint venture om 
företaget kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart 
att den temporära skillnaden kommer att återföras 
inom en överskådlig framtid. 

Skillnader som härrör från den första redovisningen 

FINANSIELL INFORMATION
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av goodwill eller vid den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga tran-
saktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt 
eller redovisat resultat utgör inte heller temporära 
skillnader.

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.

DEFINITIONER 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 syssel-
satt kapital, beräknat som periodens ingående 
sysselsatt kapital plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med 
nettoomsättningen.

Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen.
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Noter

Not 1 Nettoomsättning      

 Koncernen Moderbolaget
Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren  2013 2012 2013 2012
Uthyrning     213 140 189 929 142 775 121 481 
Rekrytering     33 161 29 903 19 046 17 426 
Övrigt    1 285 896 7 878 7 732 
     247 586 220 728 169 699 146 639 

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen      

 Koncernen Moderbolaget
   2013 2012 2013 2012
Andel av försäljningen som avser koncernföretag  – – 4,22 % 4,79%  
Andel av inköpen som avser koncernföretag  – – 1,67 % 2,11% 
   – – 5,89 % 6,90%

Not 3 Leasingavtal       

 Koncernen Moderbolaget
   2013 2012 2013 2012
Under året har företagets leasingavgifter  
inkl. hyra av lokaler uppgått till  4 255 3 490 2 319 1 990
Framtida leasingavgifter inkl. hyra av lokaler  
för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller  
till betalning enligt följande:    
Inom 1 år   4 607 3 917 2 383 1 989
Inom 2 till 5 år   12 567 3 736 12 097 3 736
Senare än 5 år   – –  –  –
   17 174 7 786 14 480 5 858

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

Not 4 Ersättning till revisorer      

 Koncernen Moderbolaget
   2013 2012 2013 2012
Revisionsuppdrag*   297 373 198 293
   297 373 198 293

* 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.
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Not 5 Personal        

 Koncernen Moderbolaget
Medelantal anställda   2013 2012 2013 2012
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit  328 299 175 156
Varav kvinnor   234 225 138 124

Könsfördelning i styrelse och företagsledning  2013 2012 2013 2012
Antal styrelseledamöter  6 5 6 5
Varav kvinnor   2 1 2 1
Antal övriga befattningshavare inkl. VD  7 7 5 5
Varav kvinnor   5 5 3 3

Löner ersättningar m.m.  2013 2012 2013 2012
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelseordförande Björn Sprängare 
Arvode   135 120 135 120
   135 120 135 120

Styrelseledamot Björn Kårfalk 
Arvode   90 80 90 80
   90 80 90 80

Styrelseledamot Christina Liffner 
Arvode   90 80 90 80
   90 80 90 80

Styrelseledamot Ingrid Engström 
Arvode   90 – 90 –
   90 – 90 –

VD, Per Ogunro 
Löner och ersättningar  1 011 1 007 1 011 1 007
Bonus   94 126 94 126
Pensionskostnader   286 281 286 281
Övriga förmåner   55 56 55 56
    1 446 1 470 1 446 1 470

Vice VD, Fredrik Lidberg    
Löner och ersättningar  1 029 1 029 1 029 1 029
Bonus   227 194 227 194
Pensionskostnader   267 294 267 294
Övriga förmåner   103 51 103 51
    1 626 1 568 1 626 1 568

Övriga ledande befattningshavare 
Löner och ersättningar  3 911 3 944 2 511 2 370
Bonus   626 778 476 472
Pensionskostnader   210 764 97 77
Övriga förmåner   797 176 506 479
   5 544 5 662 3 590 3 398

Övriga anställda 
Löner och ersättningar  119 754 104 902 70 259 59 198
Pensionskostnader   7 703 6 432 4 757 3 875
    127 457 111 334 75 016 63 073

Sociala kostnader   39 348 34 815 24 772 20 977
 
Summa styrelse och övriga  175 825 155 039 106 855 90 676

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.
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Not 6 Årets skatt    

 Koncernen Moderbolaget
   2013 2012 2013 2012
Aktuell skatt   6 339 3 887 5 983 3 574
Skatt på koncernbidrag  – – -440 -978
Uppskjuten skatt   -1 157 695 – –
   5 182 4 582 5 543 2 596

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer   

 Koncernen Moderbolaget
   2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde  11 546 11 591 9 181 9 439
Inköp   220 610 74 189
Försäljningar/Utrangeringar  -878 -655 – -447
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  10 888 11 546 9 255 9 181

Ingående avskrivningar  -8 755 -7 614 -7 160 -6 396
Försäljningar/Utrangeringar  797 243 – 176
Årets avskrivningar   -964 -1 384 -676 -940
Utgående ackumulerade avskrivningar  -8 922 -8 755 -7 836 -7 160

Utgående redovisat värde  1 966 2 791 1 419 2 021

Not 8 Andelar i koncernföretag   

Uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital  Resultat
SW in Scandinavia AB  4 364 459  2 346 750
Ogunsen AB  907 604  -42 964

Moderbolaget   Antal/ 
Företag Organisationsnummer Säte Kapitalandel % 2013-12-31 2012-12-31
SW in Scandinavia AB 556652-3980 Stockholm 100 100 100
Ogunsen AB 556735-4427 Stockholm 100 100 100
    200 200

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
   2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Förutbetalda hyror   1 162 1 037 1 162 1 037
Övriga förutbetalda kostnader  1 038 1 221 646 674
   2 200 2 258 1 808 1 711
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Not 10 Eget kapital      

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver
Belopp vid årets ingång 3 500 3 334 30 670
Omräkning pga ändrad redovisningsprincip   188
Utdelning till aktieägare   -12 250
Förskjutning mellan bundet och fritt  -3 243 3 243
Årets vinst   16 784
Belopp vid årets utgång 3 500 91 38 635

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 91 26 254
Omräkning pga ändrad redovisningsprincip   259
Erhållna/lämnade koncernbidrag   2 000
Skatt hänförlig till koncernbidrag   -440
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:  
Utdelning till aktieägare   -12 250
Årets resultat   17 723
Belopp vid årets utgång 3 500 91 33 546

Aktiekapitalet består av:  2013-12-31 2012-12-31
A-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 10  300 000 300 000
B-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 1  3 200 000 3 200 000
  3 500 000 3 500 000

Not 11 Upplysningar om aktiekapital 

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

Not 12 Obeskattade reserver     

 Koncernen Moderbolaget
 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Periodiseringsfond, tax 2013 – – -4 400 4 400
 – – – 4 400

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver – – – 1 157

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Upplupna lönekostnader 5 595 4 536 3 386 2 504
Upplupna semesterlöner inkl. soc. avg. 5 731 5 260 3 588 2 833
Upplupna sociala avgifter 5 281 4 602 3 504 2 782
Övriga interimsskulder 3 870 2 002 3 245 1 551 
Upplupna pensionskostnader 440 479 440 479
 20 917 16 879 14 163 10 149



54

VINSTDISPOSITION

Fredrik Lidberg
VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Björn Kårfalk
STYRELSELEDAMOT

Förslag till vinstdisposition

FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4,50 
kronor per aktie vartill 15 750 000 kronor åtgår, res-
terande 17 796 224 kronor balanseras i ny räkning.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
avstämningsdag för utdelning skall vara den 22 april 
2014 med beräknad utbetalning den 7 maj 2014. 

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

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

Till årsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat inklusive överkursfond 15 822 819
Årets vinst 17 723 405
Summa fritt eget kapital i moderbolaget 33 546 224

SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL), ORG.NR 556443-2929
STOCKHOLM DEN 24 FEBRUARI 2014

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari 2014.
Crowe Horwath
Osborne Revision AB

Christer Eriksson
AUKTORISERAD REVISOR

Björn Sprängare 
STYRELSEORDFÖRANDE

Christina Liffner
STYRELSELEDAMOT

Ingrid Engström
STYRELSELEDAMOT

Per Ogunro
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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Inbjudan till årsstämma

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska  
vara införd i den av VPC förda aktieboken senast 
den 22 april 2014. 

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 VPC AB den 22 april 2014. 
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 22 april 2014 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 Sven-
ska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar. 
Dagordningen och ärenden för årsstämman kommer 
att framgå av kallelsen.

UTDELNING
Styrelsen föreslår för 2013 en ordinarie utdelning 
om 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag 
föreslås 5 maj 2014. Om årsstämman beslutar i 
enlighet med föreslaget, beräknas utdelning sändas 
ut från VPC AB den 7 maj. 

Aktieägare i SJR in Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 
den 28 april 2014, kl 16.00 i SJR:s lokaler, Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Stockholm.

KALENDARIUM
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  28 april 2014, kl 16.00
Delårsrapport januari – mars 20 maj 2014, kl 09.00
Delårsrapport januari – juni  26 augusti 2014, kl 09.00
Delårsrapport januari – september  18 november 2014, kl 09.00
Bokslutskommuniké 2014 februari 2015

ÅRSSTÄMMA
28 april 2014, kl 16:00
Humlegårdsgatan 20, 4 tr, Stockholm

Anmälan senast 22 april 2014
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Revisionsberättelse

TILL ÅRSSTÄMMAN I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)
Org.nr 556443-2929

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för SJR In Scandinavia AB 
(publ) för år 2013. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 40–54.

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

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

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rätt visande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 

effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

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

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2013 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av för - 
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för SJR In Scandinavia AB (publ) för år 2013. 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ans-
varet för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 



har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. 

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

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

Stockholm den 24 februari 2014

Crowe Horwath
Osborne Revision AB

Christer Eriksson
AUKTORISERAD REVISOR
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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

KONTAKT
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