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Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR 
 
 
 
 

• Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. 
• Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal om 

13,1 procent (12,8). 
• Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 MSEK (1,6). 
• Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,53). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 8,9 MSEK (2,9). 
 
 
 
 

SJR in Scandinavia AB noterades den 6 mars 2007 på First North då även en nyemission av bolagets aktier 
genomfördes. Emissionen resulterade i att SJR idag har 3,5 miljoner aktier samt inbringade cirka 17 miljoner 
kronor till bolaget.  
 
SJR:s omsättningsökning och rörelseresultat är enligt plan. Under fjärde kvartalet 2006 och halva första 
kvartalet 2007 har SJR haft en underbemanning på försäljningssidan. Rekryteringar har skett och koncernen 
är nu rätt dimensionerad. Detta indikerar ovanpå den gynnsamma marknaden att andra kvartalet 2007 
fortsätter att utvecklas starkt positivt för koncernen. SJR:s dotterbolag Studentworkers har utvecklas helt 
enligt plan. Under kvartalet har 0,2 MSEK kostnadsförts för framtida kostnader för uppstart av ett kontor i 
Göteborg. SJR:s inriktning på personlig service och kvalité fortsätter skörda framgång. 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel 08-407 55 01 
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Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007 
�

Angivna siffror avser koncernen bestående av moderbolaget SJR in Scandinavia AB (556443-2929) och det helägda 
dotterbolaget Studentworkers in Scandinavia AB (556652-3980). Dotterbolagets nettoomsättning uppgick till 2,9 MSEK 
med ett resultat om 0,2 MSEK före skatt. Dotterbolagets resultat- och balansräkning ingår i koncernens resultat- och 
balansräkning. 
 
 
 
Viktiga händelser 
SJR noterades den 6 mars 2007 på First North och gjorde i samband med detta en nyemission. Genom nyemissionen 
tillfördes bolaget cirka 17 MSEK före avdrag för kostnader. Antal aktier uppgår idag till 3,5 miljoner.  
 
 
Omsättning 
Omsättningen under första kvartalet ökade med 37 % till 25,4 MSEK (18,6). 
 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,3 MSEK (2,4). Rörelseresultatet uppgick till 3,3 MSEK (2,4). 
Rörelseresultatet visar därmed en förbättring med 0,9 MSEK jämfört med samma period föregående år. 
 
 
Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars 2007 till 28,4 MSEK (7,6). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,9 MSEK (2,9). 
Soliditeten uppgick till 52 % (29 %). 
 
 
Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0,6). 
 
 
Medarbetare 
Per den 31 mars uppgick antalet anställda totalt till 171 personer (115). 
Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda uppgick till 146 personer (99). 
 
 
Marknaden 
Enligt statistik från Almega Bemanningsföretagen avseende första kvartalet 2007 visar den svenska 
bemanningsbranschen en ökning med 19 % jämfört med föregående år. Branschen omsatte totalt 3,5 miljarder kronor 
under första kvartalet 2007. Inom SJR:s nisch, ekonomi & bank/finans visas även där en uppgång på 37 % jämfört med 
samma period föregående år.  
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Koncernens resultaträkning i sammandrag     

 jan-mars jan-mars  Helår 
 2007 2006  2006 

MSEK         

Intäkter 25,4 18,6  75,4 

Personalkostnader -18,3 -13,0  -52,8 

Övriga kostnader -3,7 -3,1  -11,4 

Avskrivningar av anläggningstillgångar -0,1 -0,1  -0,6 

Rörelseresultat 3,3 2,4  10,6 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0  0,1 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0  0 

Resultat efter finansiella poster 3,3 2,4  10,7 

Bokslutsdispositioner 0 0  0 
Skatt -1,0 -0,8  -3,1 

Periodens resultat 2,3 1,6  7,6 
 

Resultat per aktie före och efter utspädning,   0,65 / 0,61 0,53  2,53 

SEK *                        
            

       

Antal aktier, genomsnitt  (1000-tal )                                  3 167 3 000  3 000 
 
* Utspädningseffekten avser 2006 års optionsprogram om 186 000 
optioner.     
 
     

Koncernens balansräkning i sammandrag     

     

MSEK 2007-03-31 2006-03-31   2006-12-31 
Tillgångar      

Inventarier och datorer 1,5 1,7  1,6 

Summa anläggningstillgångar 1,5 1,7  1,6 

Kortfristiga fordringar 12,3 9,8  12,6 

Kortfristiga placeringar  0 0  0 

Likvida medel  28,4 7,6  12,6 

Summa omsättningstillgångar  40,7 17,4  24,6 

Summa tillgångar  42,2 19,1  26,2 

Eget kapital och skulder      

Eget kapital  22,0 5,5  11,2 

Kortfristiga skulder  20,2 13,6  15,0 

Summa eget kapital och skulder  42,2 19,1  26,2 
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Förändring av koncernens eget kapital 
 

jan-mars jan-mars  Helår 

MSEK 2007 2006   2006 

Belopp vid periodens ingång  11,2 6,1  6,1 

Fria reserver     

Nyemission 17,0 -  - 

Emission av teckningsoptioner - -  0,2 

Emissionskostnader -3,5 -  -0,7 

Skatt på emissionskostnader 1,0 -  0,2 

Aktieutdelning -6,0 -2,2  -2,2 

Periodens resultat 2,3 1,6  7,6 

Belopp vid periodens utgång  22,0 5,5  11,2 
 
 
 
Koncerns kassaflödesanalys i sammandrag 

     
     jan-mars jan-mars  Helår 

MSEK 2007   2006    2006 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar i rörelsekapital  2,2 2,4  11,3 

Förändringar i rörelsekapital  6,7 0,5  -3,2 

Kassaflöde från den löpande      

verksamheten  8,9 2,9  8,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -0,4  -0,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7,5 -2,2  -2,7 

Periodens kassaflöde  16,4 0,3  4,7 

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid      

periodens början  12,0 7,3  7,3 

Likvida medel och kortfristiga      

placeringar vid periodens slut  28,4 7,6  12,0 
 
 
 
Redovisningsprinciper 
 
Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat 
framgår så är tillämpande redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår. 
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Nyckeltal      

    
 jan-mars jan-mars  Helår 

MSEK  2007 2006   2006 

Rörelsemarginal, %  13,1 12,8  14,1 

Vinstmarginal, %  12,8 12,8  14,2 

Avkastning på eget kapital, %     

(12 månader rullande) 63 86  87 

Avkastning på sysselsatt kapital %     

(12 månader rullande) 89 122  122 

Soliditet, %  52 29  43 

Genomsnittligt antal anställda  146 99  113 

Nettoomsättning per anställd, TSEK *     

(12 månader rullande) 649 664  665 

Antal anställda vid periodens slut 171 115  153 

Antal aktier vid periodens slut  3 500 3 000  3 000 

Antal aktier, genomsnitt   3 167 3 000  3 000 

Eget kapital per aktie vid periodens slut,      

SEK 6,28 1,83  0,37 

          
 
 
* Dotterbolaget Studentworkers inriktning mot fler assistenttjänster i jämförelse med moderbolaget medför att omsättningen per anställd 
för koncernen sjunker. 
 
 
Definitioner nyckeltal 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättningen 
Vinstmarginal 
Resultatet före skatt dividerat med nettoomsättningen 
Genomsnittligt eget kapital 
Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster 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 kapital, beräknat som periodens ingående sysselsatt kapital plus utgående  
sysselsatt kapital delat med två�
Soliditet 
Eget kapital (med avdrag för latent skatt) i förhållande till balansomslutningen 
Genomsnittligt antal anställda 
Antalet faktiskt arbetade timmar dividerat med årsarbetstiden 
Nettoomsättning per anställd 
Omsättningen dividerad med medelantalet anställda 
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Kommande rapporttillfällen: 
  
Delårsrapport april - juni 2007 24 augusti 2007 
Delårsrapport juli - sep 2007 8 november 2007 
Bokslutskommuniké  februari 2008 
 
 
Stockholm den 10 maj 2007 
 
 
 
 
VD Per Ogunro 
 
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av: 
 
Verkställande Direktör Per Ogunro 
Tel: 08-407 55 01 
Mobiltelefon: 070-794 38 05 
per.ogunro@sjr.se 
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Min granskningsberättelse avseende denna delårsrapport har avgivits den 10 maj 2007 
 
Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB 
 
 
 
Christer Eriksson 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
 
 
 
SJR in Scandinavia AB   www.sjr.se 
Sturegatan 34    Tel: 08-407 55 00 
Box 7420    Fax: 08-407 55 10 
103 91 Stockholm   Org nr: 556443-2929 
  
 
SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och 
Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service 
och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 170 anställda och har kontor i Stockholm och Malmö. Vår främsta 
resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som 
behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North-listan. Vi hjälper våra kunder 
att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter 
och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 


