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2012 I KORTheT

Finansiell utveckling 

(TSEK)
 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 221 588 218 805 175 618 132 792 141 374
Tillväxt (%) 1 25 32 -6 28
Rörelseresultat 17 775 24 953 21 159 4 142 13 900
Rörelsemarginal (%) 8,0 11,4 12,0 3,1 9,8
Årets resultat 13 046 18 425 15 519 2 928 10 379
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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 
23 april 2013, kl 16:00

Delårsrapport januari – mars 
14 maj 2013, kl 09:00

Delårsrapport april – juni 
22 augusti 2013, kl 09:00

Delårsrapport juli – september  
12 november 2013, kl 09:00

Bokslutskommuniké 2013 
Februari 2014

SJR 2012
•	 Omsättningen ökade med 1 % (25).

•	 Rörelseresultatet uppgick till 17,8 MSeK (25,0).

•	 Antalet anställda per 31 december 2012  
uppgick till 396 (402).

•	 Andelen rekrytering i procent av omsättningen 
uppgick till 14 % (16).

•	 Dotterbolaget SW öppnar kontor i Uppsala.
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Efter två år med nya omsättnings- och vinstrekord blev 2012 betydligt lugnare. 
Det osäkra konjunkturläget har påverkat bemanningsbranschen som upplevt 
ett år med i stort sett oförändrad omsättning.
 På denna stillastående marknad har vi lyckats öka vår omsättning något. 
Men framförallt har vi tagit marknadsandelar och stärkt vår ställning inom 
alla verksamhetsområden och regioner. Detta är återigen ett bevis på att  
uthålligt marknadsarbete betalar sig, inte minst i lite kärvare tider. Det är 
också ett tecken på att erbjudandet är starkt och varumärket attraktivt för 
både kunder, konsulter och kandidater. 
 Ända sedan starten 1993 har vi utvecklat och finslipat vår grundidé att 
förse företag med chefer och specialister inom bank, finans och ekonomi.  
Nu är vi en av de ledande inom denna nisch av bemanningsbranschen och de 
positiva effekterna av specialiseringen blir allt tydligare. Som specialister inom 
vårt område blir vi en värdefull partner i våra kunders strategiska kompetens-
försörjning. Det gör oss mindre sårbara för konjunktursvackor och skapar 
samtidigt en god cirkel. De bästa konsulterna och kandidaterna söker sig till 
oss, vilket lockar kunder med intressanta och utvecklande uppdrag. På så sätt 
blir vi attraktivare för alla parter – ett hållbart framgångsrecept med andra ord.

Ökade andelar på  
stillastående marknad

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, Göteborg och Uppsala och koncernen sysselsatte 
i slutet av året 326 (330) konsulter. SJR är noterade på NASDAQ OMX 
First North i Stockholm sedan 2007.



hUVUD

Försäljningsutvecklingen
Efter två år med ökad efterfrågan började 
marknaden mattas av under slutet av 
2012. Trots detta har vi lyckats ta mark-
nadsandelar inom både bemanning och 
rekrytering. 

Vilka affärsområden som gått bäst under året skiftar 
från region till region, men gemensamt för dem alla är 
att vi gjort fler säljaktiviteter där långsiktigt samarbete, 
kvalitet och personlig service varit utgångspunkten.

Kunderna och kandidaterna har lärt känna oss 
som ett specialistföretag inom bank, finans och 
ekonomi. Kunderna har stort förtroende för varu-
märket SJR och våra medarbetare, vilket återspeglar 
sig i den allt större andelen återkommande uppdrag 
samt att vi tecknat flera stora ramavtal under året. 
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FÖRSäLJNINGSUTVeCKLING

FöRSälJnIng  
SJR STocKholm
Vi har fortsatt fokuseringen 
på enbart specialister och 
chefer och såväl rekryter-
ings- som konsultverksam-
heten har lyckats öka sina 
marknadsandelar. Säljteamet 
har utökats med två personer 
och kommer att förstärkas 
ytterligare under 2013 för att 
fortsätta ta marknadsandelar 
inom vår nisch. Vi arbetar vidare utifrån övertygelsen 
att ju bättre vi känner kunderna, desto lättare kan 
vi tillgodose deras behov och ju fler intressanta upp-
drag vi kan erbjuda, desto fler kvalificerade kandidater 
söker sig till oss. Vi har därför all anledning att se 
fram emot 2013 med tillförsikt.

FöRSälJnIng  
SJR göTEboRg
Omsättningen har fortsatt  
stiga och året slutade på 
plus 14 procent – konjunktur-
svackan har alltså inte märkts  
på den totala försäljningen. 
efterfrågan på konsulter har 
varit stor och vi har ökat 
antalet heltidsanställda kon-
sulter med cirka 25 procent. 
Den rekordstora andelen 
förlängda konsultuppdrag avspeglar företagens  
tveksamhet att anställa liksom att rekrytering varit 
mer avvaktande. Vi har kommit längre upp i värde-
kedjan, med allt tydligare fokus på chefer och spe-
cialister samt tecknat ett antal stora ramavtal.

FöRSälJnIng SJR mAlmö
Under 2012 har vi slagit 
alla tidigare rekord inom 
rekryteringsområdet med en 
ökning på 60 procent jämfört 
med 2011. även konsult-
verksamheten har ökat, dock 
inte lika dramatiskt. På en 
något avvaktande marknad 
har vi alltså lyckats bra med 
att ta ytterligare andelar. 
Fokus på tjänster har legat 

på kvalificerade specialister samt chefer. Att våra 
konsulter är uppskattade hos våra kunder märks på 
att avtalen ofta förlängs och nya uppdrag kommer in 
från befintliga kunder. Den stora andelen återkom-
mande kunder samt det faktum att många rekom-
menderar oss visar på högt förtroende för SJR och 
våra engagerade och kompetenta konsulter.

FöRSälJnIng  
SW In ScAndInAvIA Ab
efterfrågan tog märkbart fart 
i slutet av året efter en av-
mattning i början. Den region 
som ökat mest är Göteborg 
där vi tagit marknadsandelar, 
vilket vi också gjort i Stock-
holm. Vi har utökat säljstyrkan 
för att kunna fortsätta växa 
samt öppnat ett Uppsala-
kontor för att finnas på plats i 
en expansiv region. Framgångsreceptet är detsamma 
och vår metod lika enkel som tidigare; vi frågar, där-
för vet vi och kan därför erbjuda de kompetenta och 
engagerade konsulter som kunderna efterfrågar. 

FöRSälJnIng ogunSEn
Vi har behållit vår omsättning 
från året innan då vi växte 
kraftigt tack vare ett stort ram-
avtal. även i år har vi tecknat 
ramavtal samt fördjupat 
samarbetet med våra kunder. 
Våren 2012 förstärkte vi vår 
researchfunktion för att kun-
na ge kunderna ännu bättre 
och snabbare service. 2012 
fanns ingen underliggande 
tillväxt i marknaden. Utmärkande för året har annars 
varit mer specifika önskemål från kunderna, kortare 
framförhållning och snabbare rekryteringsprocess. 
Vår starka specialisering är då en klar fördel, liksom 
att känna kunderna och deras individuella behov.

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

Små steg som gör skillnad

Kunskap är nyckeln till mänsklig utveckling. Därför är ett av årets mest 
angelägna projekt för oss starten av en förskola i Burkina Faso. Ett litet steg 
i ett globalt perspektiv kanske, men för barnen som får gå där ett stort steg 
mot en bättre framtid. 

gER mycKET TIllbAKA
engagemanget i Burkina Faso sker inom Mänskligt, 
ett projekt som dotterbolaget SW startade 2009. 
Det går i korthet ut på att ge medarbetare möjlighet 
att åka ut som volontärer till utvecklingsprojekt vi 
stödjer. Vi ser hur våra bidrag gör skillnad för män-
niskorna vi når, men vi märker också hur mycket vi 
får tillbaka.

Mänskligt engagerar både kunder och medarbetare. 
De som varit volontärer kommer tillbaka med nya  
erfarenheter från möten med nya människor. erfar-
enheter som gett dem nya perspektiv och som de 
tar med sig i mötet med våra kunder här hemma.

FöRbEREdAndE SKolA
Med förskolan i Burkina Faso tar Mänskligt en 
delvis ny inriktning. Genom att driva den i egen regi 
säkerställer vi att all hjälp verkligen kommer ända 
fram. Förskolan ligger i Ziniaré och drivs av läraren 
eugenie Kompousbeogo. hon arbetar med en för 
Burkina Faso ny pedagogik och behöver allt stöd hon 
kan få. Burkina Faso är ett av världens fattigaste 
länder och långt ifrån alla barn – framförallt inte 
flickor – får gå i skolan. 

Kunskaper i franska är en förutsättning för  
skolgång i Burkina Faso och ett av syftena med vår  
och eugenies förskola är att lära barnen franska. 
Den är till för familjer som inte har råd med de 200 
kr/månad som en förskola kostar. 4 mars åkte våra 
första volontärer ner för att träffa ”våra” barn samt 
lämna över kläder och leksaker till dem. 

ETT lugnARE åR 
hur har då året gått för SJR? efter två rekordår blev 
2012 betydligt lugnare. Den osäkra konjunkturen 
påverkade vår bransch som upplevde i princip noll-
tillväxt. SJR ökade dock omsättningen något till 
221 Mkr medan vinsten sjönk ner till 17,8 Mkr. Mer 
positivt är hur vi fortsätter ta marknadsandelar inom 
alla verksamhetsområden och regioner.

Det är vårt konsekventa arbetssätt i såväl hög- 
som lågkonjunktur som återigen ger utdelning. Vi 
bearbetar marknaden samt tar hand om våra kon-
sulter och kandidater på samma sätt i både bra och 
dåliga tider. Vi håller relationerna levande och ligger 
därmed långt fram i kundernas medvetande.

ThERESE AlShAmmAR Som InSpIRATöR
2011 inledde vi ett samarbete med simmaren 
Therese Alshammar, vilket fortfarande pågår. hon 
symboliserar vårt varumärke och det vi står för och 
har fungerat som inspiratör på interna event. Det 
finns många gemensamma nämnare mellan oss och 
elitsimmarens värld: vinnarinstinkt, målfokusering  
och professionell inställning till uppgiften samt 
drivkraften att alltid vilja göra bättre. Det handlar  
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om att inte nöja sig med andraplatsen utan att stän-
digt analysera och finslipa tills man når den absoluta 
toppen.

SpEcIAlISTER lySER STARKARE
SJR startade 1993, samma år som Therese slog 
igenom internationellt. Sedan dess har vi precis som 
hon satsat all energi på att bli bäst inom vårt område; 
att förse företag med chefer och specialister inom 
bank, finans och ekonomi. Som specialister står vi 
ut och skiljer oss från våra konkurrenter. Vi blir en 
strategisk partner samt mindre utsatta för pris-
konkurrens och konjunktursvängningar.

eftersom köparna dessutom blivit mer vana med 
allt större krav på kvalitet och engagemang genom 
hela processen vänder de sig hellre till ett nisch-
företag. De vet att vi lättare hittar rätt person och 
kompetens än ett traditionellt bemanningsföretag. 
Valet av leverantör blir då inte i första hand en fråga 
om pris utan om förmågan att leverera rätt. 

Detsamma gäller för rekrytering av konsulter och 
arbetssökande kandidater. Som specialistföretag 
kan vi erbjuda dem de intressantaste och mest 
utvecklande karriärvägarna och de vill därför finnas 
med i vårt nätverk. Nischningen skapar därmed 
en god cirkel av företag som erbjuder intressanta 
arbetsuppgifter och ett stort nätverk av kompetenta 
personer för dessa jobb. Som i sin tur ökar våra 
möjligheter att alltid kunna matcha rätt person till 
kundens behov. Vi blir helt enkelt en attraktivare 
partner för alla inblandade.

STRATEgISK KompETEnSFöRSöRJnIng
Alla delar av SJR-koncernen är nischade, om än  
på lite olika sätt. Moderbolaget SJR är inriktat på 
rekrytering och uthyrning av chefer och specialister 
inom ekonomi, bank och finans. Ogunsens nisch 
är rekrytering och interimslösningar av chefer och 
tyngre specialister, medan SW riktar sig till ett något 
vidare marknadssegment inom whitecollarsektorn. 
Tillsammans utgör vi en del av företagens kompe-
tensförsörjning.

2012 påbörjade vi en satsning på specialistom-
rådet IT inom Ogunsen. Vi startade Ogunsen IT som 
kommer att utvecklas som ett eget affärsområde 
under 2013.

FyRA FRAmgångSFAKToRER
Vägen till att nå visionen om att vara Sveriges 
ledande konsult- och rekryteringsföretag inom 
ekonomi, bank och finans bygger på fyra framgångs-
faktorer:

Kvalitet, det vill säga rätt person på rätt plats i 
rätt tid, är det viktigaste. Vi har ett systematiskt 
förhåll ningssätt och arbetar efter standardiserade 
metoder, som utvecklas genom kontinuerlig för-
bättringsdialog internt och med kunderna.

nischning och fokusering på utvalda kompetens- 
och marknadsområden gör att vi kan koncentrera 
alla resurser på att utveckla tjänsterna inom nischen 
och därmed skapa bättre förutsättningar att möta 
kundernas krav.

personligt engagemang innebär att alltid vilja göra 
bättre. Med låg personalomsättning kan vi arbeta 
långsiktigt med kunder, konsulter och rekryterings-
kandidater. Det skapar personliga relationer som 
tillsammans med kompetens- och metodutveckling 
ger ett stimulerande arbete med goda utvecklings-
möjligheter.

Snabbhet handlar om att snabbt kunna presentera 
rätt konsult eller kandidat, vilket blir allt viktigare för 
kunderna.

EngAgERAT FöRSälJnIngSARbETE
Förutom specialiseringen är vårt uthålliga marknads- 
och försäljningsarbete en förklaring till att vi hållit 
ställningarna och till och med ökat våra andelar under 
året. Vi har utökat med fler säljare och kommer att 
fortsätta med detta under 2013. De har en klar och 
tydlig struktur att arbeta efter – inte minst viktigt för 
att hålla motivationen uppe när marknaden är trög. 

Det tycker jag vi lyckats bra med, tack alla medar-
betare för ert engagemang och era insatser under året. 

Stockholm 5 mars 2012

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.

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

Förutom den konsekventa nischningen skiljer vi oss 
från de flesta konkurrenter genom att våra uppdrag 
är långa, ofta sex månader eller mer. Uppdragen är 
inte traditionella bemanningsuppdrag, som går ut på 
att snabbt fylla på med kapacitet, utan handlar mer 
om att förstärka med specialister och chefer. 

FlER KvAlIFIcERAdE undERKonSulTER
Konsultverksamheten står för 86 % av SJR:s intäkter 
och trenden går mot alltmer kvalificerade uppdrag, 
vilket märks bland annat på att andelen underkon-
sulter ökat under året. Underkonsulterna är inte 
anställda av SJR utan bedriver egna verksamheter 
inom olika specialistområden. Med fler underkon-
sulter breddar vi rekryteringsbasen, framförallt vad 
gäller senior kompetens.

hög åTERKöpSFREKvEnS
Att vi konsekvent håller fast vid den inriktning vi tror 
på ger trygghet åt våra kunder. Likaså att konsult-
chefer och rekryterare har praktisk erfarenhet från 
kundernas verklighet. Det gör att de snabbare och 

med större säkerhet kan matcha rätt person till varje 
uppdrag och uppdragsgivare. 

I sin tur medverkar detta till långvariga kundrela-
tioner och hög andel återkommande uppdrag.

AllT mER SpEcIFIKA FöRFRågnIngAR
Det finns fortfarande relativt få företag i vår nisch, 
men konkurrensen är ändå stenhård och kunderna 
prismedvetna. Med en konkurrenskraftig kombina-
tion av pris och kvalitet har vi lyckats behålla och 
stärka vår position. Marknaden har varit lugnare 
än föregående år men långtifrån stillastående. Vi 
har kunnat behålla alla våra konsulter och kontinu-
erligt blivit kontaktade av kandidater mellan jobb. 
Förfrågningarna blir allt mer specifika, vilket ställer 
stora krav på oss att matcha rätt och snabbt. 

AFFäRSOMRÅDeN

Våra konsulter är personer med specialistkompetens inom ekonomi, bank och finans. 
De anlitas av företag som behöver fylla vakanta nyckelfunktioner eller förstärka 
med specialister under längre tid. Eftersom vi alltsedan starten hållit oss till och 
utvecklat vår nisch har vi unika möjligheter att erbjuda rätt person även till mycket 
kvalificerade uppdrag.

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
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Rekrytering
Ju hårdare konkurrens om de mest kvalificerade medarbetarna, desto starkare står 
sig SJR:s erbjudande. Efter snart 20 år i branschen är vi fortfarande tydligt nischade 
mot rekrytering av specialister och chefer inom ekonomi, bank och finans. Vår långa 
erfarenhet och konsekventa nischning leder till en snabb, smidig och kvalitativ 
process ända fram till anställning av rätt medarbetare.
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Vi kompletterar och stödjer kundernas hR-funktion i 
den omfattning de önskar när det gäller rekrytering 
och successionsplanering inom ekonomi och finans. 
I ett totalåtagande ansvarar vi för hela rekryterings-
processen från sökning i vår unika kandidatdatabas,  
annonsering och urval till anställning och uppföljning.  
Vi kan även fungera som en konsultativ partner vid 
kompetensplanering av ekonomifunktionen eller i en 
rekryteringsprocess där kunden har egna kandidater 
och behöver professionell hjälp med att välja rätt. 

Rekryteringsuppdragen kan handla om såväl rekry-
tering av enstaka medarbetare som mer omfattande 
åtaganden där vi bygger upp hela ekonomifunktioner.

KvAlITETSSäKRAd pRocESS
De flesta av våra rekryteringskonsulter har arbets-
livserfarenhet från de branscher vi arbetar inom och 
vet vilka förutsättningar som gäller. De har inget eget 
säljansvar utan kan fokusera på att hitta rätt med-
arbetare, vilket ökar både kvalitet och effektivitet.

För att säkerställa kvaliteten arbetar vi process-
orienterat med utgångspunkt från kundens behov i 
alla rekryteringar. Varje uppdrag blir därmed unikt för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad 
rekrytering, det vill säga matcha rätt person till rätt 
tjänst och företag.

Vi utvecklar våra metoder för personbedömning 
kontinuerligt och är certifierade i flera normgivande 
arbetspsykologiska tester och begåvningstester.  
Vi skräddarsyr alltid lämpligt testbatteri för varje tjänst 

i samråd med kunden. Ju mer kvalificerade tjänster 
vi rekryterar till, desto viktigare blir arbetspsykolo-
giska tester och begåvningstester för att eliminera 
risken för dyrbara felanställningar.

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.

STARKA vARumäRKEn locKAR dE bäSTA
När konkurrensen om de bästa kandidaterna hårdnar 
märker vi fördelen av vår långa erfarenhet. Vi har lärt 
känna kunderna, vet hur deras företagskultur ser ut  
och vilken typ av medarbetare som passar deras verk-
samhet. Det gör att vi snabbare kan hitta rätt kandi-
dat, vilket blir allt viktigare eftersom framförhållningen 
minskar. Det ska gå fort och vara rätt, kunderna har 
inte råd med felrekryteringar. 

Att många av våra kunder är attraktiva varumärken 
är ett starkt konkurrensmedel för oss att locka rätt 
kandidater. De vet att vi kan erbjuda utmanande 
jobb hos intressanta företag och vi ligger därför 
långt fram i medvetandet hos ekonomer som vill 
byta jobb. På så sätt bygger vi ett starkt nätverk av 
kvalificerade kandidater och attraktiva arbetsgivare, 
vilket skapar 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. 
Under 2012 har vi utvecklat vårt koncept genom att 
erbjuda individuell coachning, gruppcoachning och 
mentorcoachning i och utanför vårt karriärvägled-
ningsprogram. Vi har utbildat och certifierat coacher 
enligt ICF (International Coach Federation) och  
kommer att satsa ytterligare på detta under 2013.

IndIvId- och gRuppcoAchnIng
SJR satsar nu också på att erbjuda coachning för  
individer eller grupper, där man behöver upptäcka 
nya möjligheter eller ny potential. Coachning är ett 
bra hjälpmedel för dessa att hitta sin egen väg för 
att nå målet och som extern part ser man saker 
med nya ögon samt tillför erfarenheter från andra 
företag. Det är också lättare för medarbetarna att 
vara ärliga och öppna sig för en utomstående.

IndIvIduEllT och FöRETAgSAnpASSAT
Varje karriärvägledningsprogram eller coachnings-
upp drag skräddarsys efter uppdragets unika förut-
sättningar. Utgångspunkten är alltid att på ett 
an svars fullt sätt ta tillvara på de mänskliga  
resurserna för att öppna möjligheter till nya vägar. 

Utformningen sker i samarbete med företaget och 
de anställda och programmet kan innehålla exempel-
vis gruppmöten, coachning, intervjuer, utvärdering av 
personlighets profil och rådgivning.

vERKlIghETSnäRA KARRIäRRådgIvnIng  
och coAchnIng
Precis som för övriga delar av SJR är karriärvägledning 
och coachning inriktad på chefer och specialister 
inom ekonomi, bank och finans. Våra karriärrådgivare 
och coacher är personal- och beteendevetare samt 
utbildade coacher. Med lång erfarenhet från arbete 
med människor och med goda kunskaper om arbets-
marknaden samt välutvecklade nätverk kan vi hjälpa 
individer och grupper att skapa ny medvetenhet och 
möjliggöra nytt agerande. 

KomplETT ERbJudAndE
historiskt sett har efterfrågan på karriärvägledning 
varierat med konjunkturen. Omfattande omstrukturer-
ingar och neddragningar i kärva tider har ökat behovet 
medan det minskat när konjunkturen vänt uppåt. 

Genom att komplettera vår konsult- och rekryter-
ingsverksamhet med karriärvägledning och coach-
ning minskar vi konjunktursvängningarna samtidigt 
som SJR:s erbjudande blir komplett. 

Vid organisationsförändringar kan chefer och medarbetare behöva få professionellt 
stöd med karriärvägledning och coachning för att se sina nya roller och hitta nya, 
intressanta karriärmöjligheter. Coachning är också ett bra hjälpmedel i det dagliga 
arbetet för organisationer som vill framåt, öka sin effektivitet och stärka sitt målfokus.

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

Framåtblickande  
styrelsearbete

För att kunna göra detta professionellt måste även 
styrelsen ha kunskap och insikter i företagets om-
värld – förstå kunders och konkurrenters agerande 
samt kunna se trender och förändringar som kan 
påverka verksamheten. helt enkelt komma närmare 
företagets vardag 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. Vi har sedan föregående bolags-
stämma arbetat med en aktiv valberedning och tagit 
fram en kompetensprofil för styrelsen. I denna är 
det framförallt två kompetensområden jag skulle 
vilja lyfta fram här. 

Det ena är ekonomi- och finansområdet där våra 
kunder finns. här är det viktigt med personer som 
förstår hur beställarna på företagens hR-avdelningar 
resonerar – vad som styr deras leverantörsval och 
hur det kommer att förändras framöver.

Det andra är sociala media. Vi ser tydligt hur detta 
utvecklas till en allt viktigare mötesplats mellan 
arbetssökande och arbetsgivare. Vilka kanaler ska 
SJR finnas i för att fortsätta vara en stark aktör när 
sociala media förändrar spelplanen för bemannings-
branschen? Därför är detta också ett område där vi 
ser behov av att stärka vår kompetens. 

SJR har haft i stort sett samma styrelse sedan 
2000 vilket varit av stort värde för styrelsearbetets 
kontinuitet. Styrelsen måste under kommande år 
succesivt förnyas, förstärkas och breddas och det 
arbetet kommer att påbörjas vid årets bolagsstämma. 
Därigenom kommer styrelsen att stå väl rustad 
på de områden där vi förväntar oss de största 
utmaning arna i framtiden.

Stockholm den 17 februari 2013

Björn Sprängare

STyRElSEoRdFöRAndE 
SJR In ScAndInAvIA Ab (publ)

Styrelsens formella ansvar regleras i aktiebolags lagen. Detta är förstås centralt för att 
tillvarata aktieägarnas intressen och se till att bolagets verksamhet följer gällande 
lagar och regler. Men styrelsens roll är mycket mer än kontroll och styrning, minst 
lika viktigt är att agera bollplank till företagsledningen. Att kunna ge råd i frågor 
som är mer långsiktiga eller ligger lite vid sidan av ledningens mer operationella 
ansvar. Det handlar både om att stödja ledningen i utvecklingen av företaget, men 
också om att ifrågasätta på ett konstruktivt sätt.
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LeDNING

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

Lantbruksakademien)
•	Ledamot i AB Borgen
•	Ledamot i Martinsons Såg Aktiebolag
•	Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet
Aktieinnehav i SJR: 30 700 B-aktier

björn Kårfalk
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
Stockholm, 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 Prevas AB
•	Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen AB
Aktieinnehav (inkl.familj) i SJR: 10 000 B-aktier

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 1 179 810 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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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

Anders Eklund
Försäljningschef
Född 1983, anställd sedan 2007

Stefan lidman
Regionchef Malmö
Född 1978, anställd sedan 2010

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

ogunSEn

Jessica Runerlöv moberg
Verkställande Direktör
Född 1970, anställd sedan 1996
Aktieinnehav i SJR: 300 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
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SW

Ogunsen

SJR

Niclas Borenstein, Åsa Andersson, Anders eklund, ellinor Lindmark, Stefan Lidman

Jessica Runerlöv Moberg

Malin hjort, Fredrik Lidberg, elin Åkerlund, Per Ogunro, Rebecca Dellborg
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ORGANISATIONeN

Organisation och personal

På de fyra kontoren arbetar totalt cirka 70 personer 
såsom rekryteringskonsulter, konsultchefer och 
kundansvariga. De bolagsgemensamma funktionerna 
ekonomi, administration och IT är centraliserade till 
Stockholm.

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 och Uppsala. Dotterbolaget SW startade  
i september 2012 kontor i Uppsala för att öka närvaron och kunna växa i en  
expansiv region.

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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ORGANISATIONeN

medelantal anställda*    

år 2008 2009 2010 2011 2012
SJR 146 129 143 161 157
SW 67 84 103 136 133
OGUNSeN 5 5 7 9 9
Totalt 218 218 253 306 299

* Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
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AuKToRISERAT bEmAnnIngSFöRETAg
SJR är auktoriserat av Almega Bemanningsföretagen. 
Detta är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 
företag med verksamhet inom personaluthyrning, 
entreprenad, rekrytering och omställning. Almega 
Bemanningsföretagen är medlem i Svenskt Närings-
liv och har ca 500 medlemsföretag varav 400 är 
auktoriserade bemanningsföretag och/eller aukto-
riserade omställningsföretag. Under 2011 hade 
Almega Bemanningsföretagen sammanlagt ca  
62 900 årsanställda.

Auktorisationen är en garanti för kunder och 
medarbetare att företaget är seriöst och följer lagar 
och regler. Auktoriserade företag måste följa Almega 
Bemanningsföretagens etiska regler, tillämpa bran - 
schens allmänna leveransvillkor samt teckna kollektiv-
avtal. Samtliga auktoriserade företag omfattas även 
av en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet för 
deras kunder.

efter granskning i Auktorisationsnämnden beslutar 
Bemanningsföretagens styrelse om auktorisation 
och medlemskap innan företaget får rätt att använda 
auktorisationsmärket och benämna sig Auktoriserat 
Bemanningsföretag. Auktorisationen är tidsbegränsad 
och lämnas för tolv månader i taget, därefter måste 
företagen ansöka på nytt.

FöRnyAd KvAlITETS- och mIlJöcERTIFIERIng 
Kvalitetskraven har alltid varit mycket höga inom 
SJR. För att säkerställa alla processer från uppstart 
till leverans certifierades verksamheten 2009 enligt 
Svensk Standard SSeN ISO 9001. Denna certifiering 
förnyades under 2012 och är ett viktigt verktyg i vårt 
kvalitetsarbete. 

Certifieringen signalerar också till våra kunder att 
vi tar kvalitetsarbetet seriöst. Vi granskas regelmäs-
sigt både internt och externt, vilket ökar kundernas 
förtroende för oss samtidigt som det bidrar till att 
minska våra kostnader.

Under 2009 certifierade vi även vårt miljöarbete 
enligt Svensk Standard SS-eN ISO 14001. även 
denna certifiering förnyades under 2012. ISO 14001 
syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens 
totala miljöbelastning och är en del av SJR:s bidrag 
till en hållbar utveckling. Med certifieringen ökar vi 
medvetenheten hos samtliga anställda och får ett 
effektivt verktyg för att systematisera vårt miljö-
arbete på kort och lång sikt. Det är vårt och våra 
medarbetares bidrag till en bättre miljö för vår egen 
och kommande generationer.

De förnyade certifieringarna gäller för tre år framåt.

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, certifie-
ringen 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

Våra kunder finns inom många olika branscher som 
bank och finans, försäkrings- och fastighetsbolag 
samt teknik- och IT-företag. Uppdragen är i regel  
längre än traditionella bemanningsuppdrag och 
flertalet konsulter är relativt unga, med seniora  
konsulter som förstärkning.

FRAmgångShISToRIA
SW startade 2006 och har haft stabil tillväxt sedan 
dess. Detta hänger samman med att andelen heltids-
anställda konsulter har ökat stadigt och nu är uppe i 
nära 90 procent av den totala konsultstocken. Övriga 
ingår i Studentpoolen som består av högskole- och 
universitetsstudenter som förstärker företagen under 
sommarmånaderna och vid belastningstoppar.

KonSulTEngAgEmAng
Den stora andelen heltidsanställda är i sin tur en 
följd av engagemanget i våra konsulter och kunder. 
Konsulterna lockas av utvecklande arbetsuppgifter 
hos intressanta företag och ser inte arbetet som en 
tillfällig lösning i väntan på något bättre. Den senaste 
medarbetarenkäten visade att 96 procent av dem 
trivs med arbetet ute hos kunderna och tre fjärde-
delar har inga planer på att söka något nytt arbete.

en bidragande orsak till detta är vår referensgrupp 
med konsulter där vi tar in synpunkter, diskuterar 
vad som är bra och vad som kan bli bättre. Gruppen 
är ett led i arbetet med att skapa tillhörighet och 
gemensamma värderingar – en grundförutsättning 
för att leverera hög kvalitet.

SnAbbT och RäTT gER nöJdA KundER
engagerade och motiverade konsulter som trivs gör 
ett bättre jobb, vilket syns i kundernas betygsättning 
av oss. Senaste kundenkäten gav en återköpsfrekvens 
på 96 procent!

Vår metod är enkel; vi frågar, därför vet vi. Vi 
ställer frågor för att vi behöver veta. Kunskap är 
hemligheten till vår affär. Känner vi våra kunders 

behov och våra kandidaters kompetens kommer vi 
att lyckas.

mänSKlIgT FöR En bäTTRE väRld
Vad kan vara mer engagerande och utvecklande än 
att hjälpa andra och samtidigt bidra till en bättre 
värld? Det var grundidén när vi startade projektet 
Mänskligt 2009. Genom Mänskligt har våra konsulter 
fått möjlighet att arbeta som volontärer i olika delar 
av världen.

Nu har vi fått en fantastisk möjlighet att starta 
en förskola i den lilla staden Ziniare i Burkina Faso 
tillsammans med förskolläraren eugenie Kompous-
beogo. hon arbetar efter en för Burkina Faso ny 
pedagogisk modell och behöver långsiktigt stöd för 
att få sitt nya tänkande att slå rot. Burkina Faso är 
ett av världens fattigaste länder, men med hopp om 
framtiden och där är förskolan vårt bidrag. Det är 
hos de allra minsta barnen som inlärningsförmåga, 
demokratiskt tänkande och andra förutsättningar för 
en positiv utveckling grundläggs.

Våra konsulter kan åka hit som volontärer och 
bidra aktivt. Med Mänskligt vill vi skapa förbättring 
och sprida budskapet att man med små medel och 
stort hjärta kan hjälpa andra människor till en bättre 
livssituation. Om vi gör det kommer förhoppningsvis 
fler att göra det. Och då kan vi tillsammans skapa 
en bättre värld.

nyTT KonToR I uppSAlA
För att kunna växa mer i en expansiv region öppnade 
vi ett nytt kontor i Uppsala i september. Vi har även 
utökat vår säljstyrka för att fortsätta växa och 
ta marknadsandelar. Jämfört med föregående år 
mattades efterfrågan av under 2012, men ökade 
märkbart igen i slutet av året. 

Med hård konkurrens om de bästa konsulterna 
blir ett starkt varumärke allt viktigare. SW är positivt 
laddat hos såväl kandidater som kunder och ligger 
långt fram i deras medvetande.

Effektivt och mänskligt, ung entusiasm och senior kompetens – ungefär så kan 
man karaktärisera SW. Vi hyr ut konsulter med några års arbetslivserfarenhet,  
universitets- och högskolestudenter samt åtar oss rekryteringsuppdrag. Vårt fokus 
på tjänstemän ger oss ökad kompetens och är en garant för effektiva rekryteringar.



28

DOTTeRBOLAG

Ogunsen AB

Vi är specialiserade på search av chefer och tyngre 
specialister för uppdragsgivare inom privat och  
offentlig sektor. Vi arbetar över hela landet men  
merparten av kunderna finns i Stockholmsområdet.  
exempel på uppdrag är tillsättning av CFO, Marknads -
chef, hR-chef, Affärsområdeschef, IT-chef eller VD.

TRE SpEcIAlISTomRådEn och ERbJudAndEn
Under året har vi utvecklat och förtydligat vår nischning 
till tre utvalda specialistområden:
•	 Ogunsen executive 
•	 Ogunsen IT 
•	 Ogunsen Finance & Legal 
Under 2013 kommer vi att satsa ytterligare på  
Ogunsen IT som ett eget affärsområde. 

Inom dessa specialistområden 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.

STARKT KonTAKTnäT
Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med att 
utveckla vårt samlade nätverk. en av de viktigaste 
uppgifterna i detta är kontinuerlig och personlig 
dialog med konsulter och kandidater om framtida 
ambitioner och steg i karriärutvecklingen. De är 
precis som vi måna om sitt varumärke och vill inte 
riskera att förknippas med fel företag.

För uppdragsgivaren betyder det att vi snabbare 
och säkrare kan presentera rätt kandidat för både 
konsultuppdrag och anställning.

högA KundKRAv
Våra uppdrag är oftast nyckelrekryteringar och 
engagemanget från uppdragsgivaren är därför 
stort. Många har själva rekryterats genom search-
bolag, de vet hur processen går till och har klart 
för sig vilka krav de ska ställa på oss. Vi svarar 
upp med personligt engagemang och förståelse för 
kundens verksamhet, rätt nätverk och beprövad, 
kvalitetssäkrad metodik.

Sökprocessen är både bred och spetsig. Den 
handlar mycket om att vara aktiv i rätt nätverk och vi 
arbetar med både traditionella och sociala medier. 
Att snabbt kunna presentera rätt person har blivit 
allt viktigare även för den här typen av befattningar.  
Där är våra nära relationer med kandidaterna och 
den djupa kunskapen om kundernas verklighet 
starka konkurrensmedel.

STäRKT mARKnAdSpoSITIon 
efter fyra hela verksamhetsår är vi nu definitivt 
etablerade på marknaden och har stärkt både vår 
marknadsposition och vårt varumärke. Visionen är 
att bli Sveriges mest eftertraktade search- och kon-
sultbolag genom att fortsätta på den inslagna vägen 
med konsulter, metoder och nätverk i framkant.

2012 förstärkte vi researchfunktionen för att 
kunna korta ledtiderna fram till presentation av rätt 
kandidat. Kortare framförhållning och snabbare 
rekryteringsprocess i kombination med allt mer 
specifika önskemål från kunderna är en tydlig trend. 
Detta ställer stora krav på oss – att känna kunden 
och kandidaterna är då givetvis en stor fördel. Vi vet 
vilken typ av kandidat som passar vår uppdragsgivare 
och får bättre förutsättningar att matcha både rätt 
och fort. Många av våra kunder är dessutom starka 
varumärken, vilket gör det lättare att attrahera de 
bästa kandidaterna.

Ogunsen arbetar med rekrytering och konsultlösningar som får både företag 
och individer att växa. Det gör vi genom att hitta chefer och tyngre specialister 
med mål, drivkrafter och värderingar som matchar våra uppdragsgivares  
affärer och utmaningar.
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BeMANNINGSBRANSCheN

Marknadsöversikt  
bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen omsatte under årets första 
tre kvartal *) drygt 15,6 miljarder kronor (15,6), 
en ökning med cirka 1 procent i jämförelse med 
föregående år.  

det finns fyra stora tjänsteområden inom  
bemanningsbranschen:

uThyRnIng
Med uthyrning avses verksamhet där bemannings-
företaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra 
arbete i kundföretaget. en uthyrd arbetstagare får 
arbetsledning av kundföretaget.
 
REKRyTERIng
Med rekrytering avses verksamhet där bemannings-
företaget anvisar arbetssökande för anställning i 
kundföretaget. Arbetet innefattar hela eller delar av 
en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt 
personer, genomföra intervjuer, referenstagningar 
och presentationer för kundföretaget av aktuell 
person.

EnTREpREnAd
Med entreprenad avses verksamhet där bemannings-
företaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. en 
arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbets-
ledning av bemanningsföretaget.

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

bRAnSchFAKTA
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och bransch-
organisation för personaluthyrnings-, omställnings- 
och rekryteringsföretag med drygt 500 medlems-
företag varav 400 är auktoriserade. 

För perioden januari till september 2012 var bran-
schens omsättningsökning 1 %. Under årets tredje 
kvartal började tillväxten avmattas och i jämförelse 
med samma kvartal föregående år minskade om-
sättningen med 2 %. 

Tjänsteområdet uthyrning står för 91 % av den 
totala omsättningen, 14,2 miljarder och ligger på 
samma nivå som föregående år.  Det näst största 
tjänsteområdet rekrytering står för 3 % av om-
sättningen jämfört med samma period 2011 stod 
rekrytering för 4 % av den totala omsättningen,  
0,5 miljarder kronor (0,6). 

Stockholm som är den största regionen omsätter 
cirka 4,8 miljarder (4,7) under januari till september 
2012, vilket motsvarar 31 % av den totala omsätt-
ningen. Västra Sverige står för den näst största om-
sättningsandelen, 26 % och omsätter cirka 4,1 (5,6) 
miljarder. Södra Sverige omsätter cirka 2,1 miljarder 
(2,4) motsvarande 14 % av den totala omsättningen 
för branschen.  

Statistik från Almega Bemanningsföretagen visar 
att branschen under 2011 sysselsatte cirka 62 900 
personer vilket motsvarar en penetrationsgrad 
om cirka 1,4 %. Under 2011 arbetade 139 000 
personer någon gång i ett bemanningsföretag, en 
ökning med 21 000 personer jämfört med 2010. 

yRKESomRådET EKonomI, bAnK och FInAnS
SJR är specialiserade inom området ekonomi, bank 
och finans, vilket står för cirka 10 % av den totala 
omsättningen i bemanningsbranschen, drygt 1,6 
miljarder kronor under årets första tre kvartal (1,7). 
yrkesområdet har under perioden minskat med 8 % 
jämfört med samma period 2011.  

*) På grund av ändrad statistikrapportering fanns 
inga helårssiffror tillgängliga vid tryckningen. 

(Källa: Almega Bemanningsföretagen)

Efter två rekordår blev 2012 ett lugnare år för bemanningsbranschen. Omsättningen de 
tre första kvartalen var i stort sett oförändrad jämfört med 2011.
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BeMANNINGSBRANSCheN

omsättningstillväxt i bemanningsbranschen  (procentuell förändring jämfört med föregående kvartal) 
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AKTIeINFORMATION

Aktien

Största aktieägarna per 28 december 2012     

    
namn Antal A-aktier Antal b-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 300 000 1 179 810     42,28% 67,42%
Försäkringsaktiebolaget Avanza  374 533     10,70% 6,04%
PSG Small Cap  366 536     10,47% 5,91%
Lidberg, Fredrik   360 000     10,29% 5,81%
esilentio AB  100 000     2,86% 1,61%
Nordnet Pensionsförsäkring    66 848     1,91% 1,08%
Lindskog, Gustav  39 200     1,12% 0,63%
Sprängare, Björn  30 700     0,88% 0,50%
Jern, elof Valter Alexius  25 200     0,72% 0,41%
hälsoprodukter i Sundsvall AB  22 000     0,63% 0,35%
Summa 300 000 2 564 827 81,85% 89,76%

Summa övriga ägare – 635 173 18,15% 10,24%
Summa 2012-12-28 300 000 3 200 000  100,00% 100,00%

Summa röster 2012-12-28     3 000 000    3 200 000  6 200 000     100,00%

Aktiefördelning 2012-12-28, totalt innehav per ägare    

Innehav Antal aktieägare Antal A-aktier Antal b-aktier Innehav (%) Röster (%)
1-500   850  – 149 060 4,26% 2,40%
501-1000 150 – 127 590 3,65% 2,06%
1001-5000  91 – 208 509 5,96% 3,36%
5001-10000 11  –  75 348 2,15% 1,22%
10001-15000 3  –  36 600 1,05% 0,59%
15001-20000 2  –  38 066 1,09% 0,61%
20001- 11  300 000 2 564 827 81,85% 89,76%
 1 118 300 000 3 200 000 100,00% 100,00%

AKTIEKuRSuTvEcKlIng
SJR är noterade på NASDAQ OMX First North sedan 
2007. Aktiekursen var vid 2012 års ingång 48,50 
kronor och 49,90 kronor vid årets utgång. Årshögsta 
notering för aktien var 67,75 kronor och årslägst 
43,30 kronor. Under 2012 omsattes 1 056 411 
aktier totalt, vilket i genomsnitt är 4 192 aktier per 
handelsdag, en ökning med 20 % jämfört med 2011.

De tre största aktieägarna är Per Ogunro inkl 
familj med 42,28 % av kapitalet och 67,42 % av 

rösterna, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 
med 10,70 % av kapitalet och 6,04 % av rösterna 
samt PSG Small Cap med 10,47 % av kapitalet och 
5,91 % 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 2012 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      

 2012 2011 2010 2009 2008
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 3,73 5,26 4,43 0,83 2,97
eget kapital per aktie 10,72 11,79 10,52 6,84 8,61
Utdelning per aktie, SeK 3,50* 4,80 4,00 0,75 2,60
Börskurs 28/12, SeK 49,90 47,50 53,00 19,00 12,80

* Föreslagen utdelning.
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NyCKeLTAL

Finansiella nyckeltal

nyckeltal      

belopp i TSEK 2012 2011 2010 2009 2008
Resultat
Nettoomsättning 221 588 218 805 175 618 132 792 141 374
Rörelseresultat, eBIT 17 775 24 953 21 159 4 142 13 900
Resultat före skatt 18 091 25 282 21 204 4 196 14 711
Årets resultat 13 046 18 425 15 519 2 928 10 379

balansräkning & kassaflödesanalys
Marginaler
Rörelsemarginal (%) 8,0 11,4 12,0 3,1 9,8
Vinstmarginal (%) 8,2 11,6 12,1 3,2 10,4

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 46 65 70 16 48
Avkastning på eget kapital (%) 33 46 51 11 34

Finansiell ställning
Balansomslutning 70 611 77 191 70 565 44 146 50 817
eget kapital 37 504 41 258 36 833 23 939 30 112
Soliditet (%) 53 53 52 54 59

per aktie
eget kapital per aktie, (SeK) 10,72 11,79 10,52 6,84 8,61
Resultat per aktie, (SeK) 3,73 5,26  4,43 0,83 2,97
Utdelning per aktie, (SeK) 3,50* 4,80 4,00 0,75 2,60
Antal aktier, (miljoner) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 299 306 253 218 218
Antal anställda vid periodens slut 396 402 310 307 309
Nettoomsättning per anställd 741 715 694 632 649
D.o per månad och anställd 62 60 58 53 54

* Utdelning per aktie 3,50 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.
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FINANSIeLL INFORMATION

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSeK.

vERKSAmhETEn
SJR in Scandinavia AB (SJR) arbetar med konsult- 
och rekryteringsverksamhet inom ekonomi, bank 
och 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 idag i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. I början av 2013 sysselsatte SJR-
koncernen cirka 326 konsulter (330 föregående år).

Flerårsjämförelse, koncernen*     

belopp i TSEK 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 221 588 218 805 175 618 132 792 141 374
Res. efter finansiella poster 18 091 25 282 21 204 4 196 14 711
Balansomslutning 70 611 77 191 70 565 44 146 50 817
Soliditet (%) 53 53 52 54 59
Avkastning på eget kapital (%) 33 46 51 11 34
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 46 65 70 16 48
Rörelsemarginal (%) 8,0 11,4 12,0 3,1 9,8
Vinstmarginal (%) 8,2 11,6 12,1 3,2 10,4
Kassalikviditet (%) 212 204 201 206 231

Flerårsjämförelse, moderbolaget*     

belopp i TSEK 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 138 924 134 906 115 787 87 621 105 310
Res. efter finansiella poster 13 738 17 326 16 722 2 990 13 249
Balansomslutning 55 120 61 806 55 289 35 723 43 518
Soliditet (%) 60 60 61 63 68
Avkastning på eget kapital (%) 32 38 43 15 31
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 39 49 59 11 44
Rörelsemarginal (%) 9,7 12,6 14,4 3,4 11,8
Vinstmarginal (%) 9,9 13,7 14,4 3,4 12,6
Kassalikviditet (%) 253 238 245 257 294

* 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 samt Ogunsen AB, org nr 
556735-4427, samtliga med säte i Stockholm. 

FöRändRIngAR I KoncERnEn
Under året har dotterbolaget SW startat ett nytt  
kontor i Uppsala och Ogunsen har utvecklat sitt  
tjänsteområde IT. Antalet kontorsanställda i  
koncernen uppgick till 70 (72 ).

 
omSäTTnIng
Nettoomsättningen 2012 uppgick till 221,6 MSeK  
(218,8 MSeK föregående år).

RESulTAT
Resultatet efter finansiella poster för helåret upp-
gick till 18,1 MSeK (25,3).  Rörelseresultatet för 
perioden uppgick till 17,8 MSeK (25,0). Det ger en 
rörelsemarginal om 8,0 % (11,4). Resultat efter 
skatt uppgick till 13,0 MSeK (18,4).

 
lIKvIdITET och FInAnSIERIng
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick per den 31 december 2012 till 26,5 MSeK 
(34,8). Kassaflöde från den löpande verksamheten 
var under perioden 8,8 (12,9) MSeK. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -16,8 
MSeK (-14,0). Soliditeten uppgick till 53 % (53).

 

InvESTERIngAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar  
uppgick till 0,6 MSeK (2,2).

 
mEdARbETARE
Per den 31 december 2012 uppgick det totala antalet 
anställda till 396 (402). Medelantalet anställda upp-
gick till 299 (306).

 
bolAgETS FöRvänTAdE FRAmTIdA uTvEcKlIng
en fortsatt tillväxt förväntas för koncernen under 
2013. Fokus kommer att vara att ta ytterligare 
marknadsandelar.

 
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 14000. Verksamheten skall präglas av en 
helhetssyn där miljöpåverkan beaktas i alla led från 
inköp till de tjänster som tillhandahålls.
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RISKeR

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. Auktori-
sationen 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.



hUVUD



hUVUD
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Resultaträkning

Resultaträkning       

TSEK Koncernen moderbolaget
   2012-01-01 2011-01-01 2012-01-01 2011-01-01
Rörelsens intäkter m.m. not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Nettoomsättning  1.2 221 588  218 805  138 924  134 906
Övriga rörelseintäkter    897  1 066 7 732  9 056
     222 485 219 871  146 656  143 962

Rörelsens kostnader       
Uppdragskostnader    -24 205  -20 054  -27 216  -24 995
Övriga externa kostnader 3.4 -21 188  -20 217  -12 639  -11 949
Personalkostnader  5 -157 933  -153 332  -92 387  -89 082
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar   -1 384  -1 315  -940  -934
     -204 710  -194 918  -133 182  -126 960

Rörelseresultat    17 775  24 953  13 474  17 002

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   323  330  265  325
Räntekostnader och liknande resultatposter   -7  -1  -1 -1
    316 329 264 324
         
Resultat efter finansiella poster  18 091 25 282 13 738 17 326

bokslutsdispositioner          
Avsättning till periodiseringsfond  – – -4 400 0
Återföring från periodiseringsfond  – – 0 1 090
    – – -4 400 1 090

Resultat före skatt   18 091 25 282 9 338 18 416
         
Skatt på årets resultat 6 -5 045 -6 857 -2 601 -4 948
årets resultat   13 046 18 425 6 737 13 468



44

FINANSIeLL INFORMATION

Balansräkning

balansräkning       

TSEK Koncernen moderbolaget

TIllgångAR  not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
materiella anläggningstillgångar          
Inventarier, verktyg och installationer 7 2 791 3 976 2 021 3 042
    2 791 3 976 2 021 3 042
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 8 - - 200 200
    - - 200 200

SUMMA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR  2 791 3 976 2 221 3 242

OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar    37 379  34 564  24 407  23 480
Fordringar hos koncernföretag   –  –  9 291  10 231
Övriga fordringar    1 634  1 731  720  853
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  9 2 258  2 153  1 711  1 650
Summa kortfristiga fordringar   41 271  38 448  36 129  36 214

Kassa och bank    26 549  34 767  16 770  22 350
SUMMA OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR   67 820  73 215  52 899  58 564

SummA TIllgångAR    70 611 77 191  55 120  61 806
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balansräkning       

TSEK Koncernen moderbolaget

  not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
EgET KApITAl  10    
bundet eget kapital      
Aktiekapital  11 3 500  3 500  3 500  3 500
Reservfond    0 0  91  91
Bundna reserver   3 334 91 0 0
    6 834 3 591 3 591 3 591

Fritt eget kapital          
Överkursfond   16 500 16 500 16 500 16 500
Balanserad vinst eller förlust  1 124 2 742 3 017 3 622
Årets resultat   13 046 18 425 6 737 13 468
    30 670 37 667 26 254 33 590
         
SummA EgET KApITAl  37 504 41 258 29 845 37 181

obeskattade reserver   12       
Periodiseringsfond   – – 4 400 0
Summa obeskattade reserver  – – 4 400 0

Avsättningar         
Uppskjuten skatteskuld  1 157 0 0 0
Summa avsättningar   1 157 0 0 0

Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder   6 040 5 309 4 945 4 329
Skatteskulder   1 445 4 065 1 356 3 662
Övriga kortfristiga skulder  7 586 8 442 4 425 4 943
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 16 879 18 117 10 149 11 691
Summa kortfristiga skulder  31 950 35 933 20 875 24 625
         
SummA EgET KApITAl och SKuldER  70 611 77 191 55 120 61 806

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
   2012-01-01 2011-01-01 2012-01-01 2011-01-01
den löpande verksamheten not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Rörelseresultat  1.2 17 775  24 953  13 474 17 002
Justeringar för poster  
som inte ingår i kassaflödet   1 380  1 226 920  845
erhållen ränta mm    323 330 265 325
erlagd ränta    -7 -1 -1  -1
Betald inkomstskatt    -6 507  -4 598 -4 907  -2 383
Kassaflöde från den löpande verksamheten          
före förändringar av rörelsekapital  12 964 21 910 9 751  15 788
             
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital          
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   -2 815  -8 285  -927  -6 401
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   -9  -690  871  -2 927
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   731  -1 421  755  -1 772
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   -2 094  1 362  -2 058  2 316
Kassaflöde från den löpande verksamheten   8 777 12 876  8 392  7 004
   
Investeringsverksamheten          
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 7 -610  -2 172  -189  -1 633
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer   415  374  290  374
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -195  -1 798  101  -1 259

Finansieringsverksamheten          
Koncernbidrag    0  0  2 727  4 938
Utbetald utdelning  10 -16 800  -14 000  -16 800  -14 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -16 800  -14 000  -14 073  -9 062

Förändring av likvida medel   -8 218  -2 922  -5 580  -3 317
Likvida medel vid årets början   34 767  37 689  22 350  25 667
likvida medel vid årets slut   26 549  34 767  16 770  22 350
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Tilläggsupplysningar

AllmännA upplySnIngAR 
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen samt uttalanden och 
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna 
råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer 
och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är 
fallet anges detta i särskild ordning nedan. Princi-
perna är oförändrade jämfört med föregående år.

värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
 
Intäktsredovisning
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas i den 
period som tjänsterna utförs. Intäkterna redovisas 
sålunda i den period som intjäning sker. För utförda 
rekryteringsuppdrag sker redovisning av intäkter i 
samband med fakturering. När rekryteringsprocess 
startar, faktureras enligt avtal startavgift. Startav-
gifterna anses intjänade i samband med fakturering 
då avgiften innefattar genomgång av behov och 
kravprofil, matchning i databas samt annonsering. 
Dessa tjänster blir tillgängliga och tillhandahållna vid 
ingång av avtalen. Fakturering av arvode sker vidare 
stegvis och bolagets faktureringsmodell anses mot-
svara intjäningen.

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

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

Skatter inkl. uppskjuten skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. För poster som redovisas 
i resultaträkningen redovisas därmed samman-
hängande skatt i resultaträkningen. För poster som  

redovisas direkt mot eget kapital redovisas även 
skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt 
beräknas på alla temporära skillnader. en temporär 
skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Koncernförhållanden
Övergripande koncernredovisning upprättas av: SJR 
in Scandinavia AB (publ), 556443-2929, Stockholm.
 
dEFInITIon Av nycKElTAl

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

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

not 1 nettoomsättning      

 Koncernen moderbolaget
nettoomsättning uppdelad på rörelsegren  2012 2011 2012 2011
Uthyrning     189 929  184 273  121 482  115 012
Rekrytering     31 659  34 532  17 443  19 894
Övrigt     897 1 066  7 731  9 056
      222 485  219 871  146 656  143 962

not 2 Inköp och försäljning inom koncernen      

 Koncernen moderbolaget
   2012 2011 2012 2011
Andel av försäljningen som avser koncernföretag  - - 4,79%  5,70% 
Andel av inköpen som avser koncernföretag  - - 2,11%  3,10%
   - - 6,90% 8,80%

not 3 leasingavtal       

 Koncernen moderbolaget
   2012 2011 2012 2011
Under året har företagets leasingavgifter  
inkl. hyra av lokaler uppgått till  3 490  3 323  1 990  1 823
Framtida leasingavgifter inkl. hyra av lokaler  
för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller  
till betalning enligt följande:    
Inom 1 år   3 917  3 474  1 989  1 974
Inom 2 till 5 år   3 736  3 770  3 736  2 270
Senare än 5 år   133  0  133  0
   7 786  7 244  5 858  4 244

not 4 Arvode och kostnadsersättning      

 Koncernen moderbolaget
   2012 2011 2012 2011
Osborne Revision AB     
Revisionsuppdrag*   373  325  293  238
   373  325  293  238

* 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   2012 2011 2012 2011
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit  299 306 156 161
Varav kvinnor   225 228 124 121

Könsfördelning i styrelse och företagsledning  2012 2011 2012 2011
Antal styrelseledamöter  5 5 5 5
Varav kvinnor   1 1 1 1
Antal övriga befattningshavare inkl. VD  7 8 5 6
Varav kvinnor   5 6 3 4

löner ersättningar m.m.  2012 2011 2012 2011
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelseordförande björn Sprängare 
Arvode   120 75 120 75
   120 75 120 75

Styrelseledamot björn Kårfalk 
Arvode   80 75 80 75
   80 75 80 75

Styrelseledamot christina liffner 
Arvode   80 75 80 75
   80 75 80 75

vd, per ogunro 
Löner och ersättningar  1 007 970 1 007 970
Bonus   126 124 126 124
Pensionskostnader   281 294 281 294
Övriga förmåner   56 48 56 48
    1 470 1 436 1 470 1 436

vice vd, Fredrik lidberg    
Löner och ersättningar  939 970 939 970
Bonus   194 228 194 228
Pensionskostnader   294 195 294 195
Övriga förmåner   51 78 51 78
    1 478 1 471 1 478 1 471

övriga ledande befattningshavare 
Löner och ersättningar  3 944 3 479 2 370 2 467
Bonus   778 854 472 575
Pensionskostnader   764 611 77 383
Övriga förmåner   176 136 479 54
   5 662 5 080 3 398 3 479

övriga anställda 
Löner och ersättningar  104 902 102 529 59 198 56 488
Pensionskostnader   6 432 6 237 3 875 3 780
    111 334 108 766 63 073 60 268

Sociala kostnader   34 815 33 235 20 977 20 367
 
Summa styrelse och övriga  155 039 150 213 90 676 87 246

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.



50

FINANSIeLL INFORMATION

not 6 årets skatt    

 Koncernen moderbolaget
   2012 2011 2012 2011
Aktuell skatt   3 888 7 144 3 574 6 710
Skatt på koncernbidrag  – – -973 -1 762
Uppskjuten skatt   1 157 -287 0 0
   5 045 6 857 2 601 4 948

not 7 Inventarier    

 Koncernen moderbolaget
   2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Ingående anskaffningsvärde  11 591 9 793 9 439 8 180
Inköp   610 2 172 189 1 633
Försäljningar/Utrangeringar  -655 -374 -447 -374
utgående ackumulerade anskaffningsvärden  11 546 11 591 9 181 9 439

Ingående avskrivningar  -7 614 -6 388 -6 396 -5 551
Försäljningar/Utrangeringar  243 89 176 89
Årets avskrivningar   -1 384 -1 315 -940 -934
utgående ackumulerade avskrivningar  -8 755 -7 614 -7 160 -6 396

utgående redovisat värde  2 791 3 976 2 021 3 042

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

not 8 Andelar i koncernföretag   

uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital  Resultat
SW in Scandinavia AB  3 545 946  2 358 113
Ogunsen AB  1 070 303  707 808

moderbolaget   Antal/ 
Företag organisationsnummer Säte Kapitalandel % 2012-12-31 2011-12-31
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
   2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Förutbetalda hyror   1 037 1 019 1 037 1 019
Övriga förutbetalda kostnader  1 221 1 134 674 630
   2 258 2 153 1 711 1 649
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not 10 Eget kapital      

Koncernen Aktiekapital bundna reserver Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 91 37 667
Utdelning till aktieägare 0 0 -16 800
Förskjutning mellan bundet och fritt 0 3 243 -3 243
Årets vinst 0 0 13 046
belopp vid årets utgång 3 500 3 334 30 670

moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 3 500 91 33 590
erhållna/lämnade koncernbidrag   3 700
Skatt hänförlig till koncernbidrag   -973
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:  
Utdelning till aktieägare   -16 800
Årets vinst   6 737
belopp vid årets utgång 3 500 91 26 254

Aktiekapitalet består av:  2012-12-31 2011-12-31
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
 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Periodiseringsfond, tax 2013 – – 4 400 –
 – – 4 400 –

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver – – 1 157 –

not 13 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

 Koncernen moderbolaget
 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Upplupna lönekostnader 4 536 5 052 2 504 2 974
Upplupna semesterlöner inkl. soc. avg. 5 260 5 097 2 833 3 292
Upplupna sociala avgifter 4 602 4 686 2 782 2 969
Övriga interimsskulder 2 002 2 448 1 551 1 622
Upplupna pensionskostnader 479 834 479 834
 16 879 18 117 10 149 11 691
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VINSTDISPOSITION

Fredrik Lidberg
vIcE vERKSTällAndE dIREKTöR

Björn Kårfalk
STyRElSElEdAmoT

Förslag till vinstdisposition

FöRSlAg TIll bESluT om vInSTuTdElnIng
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,50 
kronor per aktie vartill 12 250 000 kronor åtgår, res-
terande 14 004 489 kronor balanseras i ny räkning. 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
avstämningsdag för utdelning skall vara den 26 april 
2013 med beräknad utbetalning den 2 maj 2013.

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 bak-
grund av vad som anförs i ABL 17 kap 3§.

Till årsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat inklusive överkursfond 19 516 699
Årets vinst 6 737 790
 26 254 489

SJR In ScAndInAvIA Ab (publ), oRg.nR 556443-2929
STocKholm dEn 18 FEbRuARI 2013

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 februari 2013.
Crowe horwath
Osborne Revision AB

Christer eriksson
AuKToRISERAd REvISoR

Björn Sprängare 
STyRElSEoRdFöRAndE

Christina Liffner
STyRElSElEdAmoT

Per Ogunro
vERKSTällAndE dIREKTöR
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KALLeLSe

Inbjudan till årsstämma

AnmälAn
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska  
vara införd i den av euroclear Sweden AB förda 
aktieboken senast den 17 april 2013. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn 
för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering 
ska vara verkställd hos euroclear Sweden AB  
17 april 2013. 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 17 april 2013 till:
SJR in Scandinavia AB
Att: elin Åkerlund
Box 7420
103 91 Stockholm
Anmälan kan också göras per
telefon: 08-407 55 00
e-post: elin.akerlund@sjr.se

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

Kallelse till årsstämman kommer att ske i Svenska 
Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar. Dagord-
ningen och ärenden för årsstämman kommer att 
framgå av kallelsen.

uTdElnIng
Styrelsen föreslår för 2013 en ordinarie utdelning 
om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för 
utdelningen föreslås 26 april. Om årsstämman beslutar 
i enlighet med föreslaget, beräknas utdelning sändas 
ut från euroclear Sweden AB den 2 maj. 

Aktieägare i SJR in Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen  
den 23 april 2013, kl 16.00 i SJR:s lokaler, Humlegårdsgatan 20, 4 tr Stockholm.

KAlEndARIum
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  23 april 2013, kl 16.00
Delårsrapport januari – mars 14 maj 2013, kl 09.00
Delårsrapport januari – juni  22 augusti 2013, kl 09.00
Delårsrapport januari – september  12 november 2013, kl 09.00
Bokslutskommuniké 2013 februari 2014

åRSSTämmA
23 april 2013, kl 16:00
humlegårdsgatan 20, 4 tr, Stockholm

Anmälan senast 17 april 2013
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ReVISIONSBeRäTTeLSe

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 2012. Bolagets årsredovisning och 
koncern redovisning ingår i den tryckta versionen  
av detta dokument på sidorna 38–52.
 
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 en-
ligt 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 revision. 
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 inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, 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 årsre-
dovisningen och koncernredovisningen för att ge 
en rätt visande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. en revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredo-
visningen. 

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 2012 
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 förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för SJR In Scandinavia AB (publ) för år 2012. 

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  
ansvaret 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. 



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 B
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

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 18 februari  2013

OSBORNe ReVISION AB

Christer eriksson
AuKToRISERAd REvISoR




