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2018 I KORTHET

Finansiell utveckling     

(TSEK)
 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 395 961 383 908 341 149 328 048 297 047
Tillväxt (%) 3,1 12,5 4,0 10,4 20,6
Rörelseresultat 37 758 40 752 35 875 35 269 29 809
Rörelsemarginal (%) 9,5 10,6 10,5 10,8 10,0
Årets resultat 29 012 31 226 27 683 27 110 22 912
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Fördelning intäkter  

12 %

88 %

  Konsult

  Rekrytering

AKTIEINFORMATION

ISIN-kod  SE0008406151
Kortnamn på First North   SJR B
Handelspost  1 aktie

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport Q1 
2 maj 2019, kl 15.30

Årsstämma 
2 maj 2019, kl 16.00

Delårsrapport Q2 
20 augusti 2019, kl 8.30

Delårsrapport Q3 
8 november 2019, kl 8.30

Bokslutskommuniké 2019 
februari 2020

SJR 2018
• Omsättningen ökade med 3,1 % (12,5 %)

• Rörelseresultatet uppgick till 37,8 MSEK (40,8)

• Antalet anställda per den 31 december 2018 
uppgick till 520 (559), därav 421 (460) konsulter

• Andelen rekrytering i procent av netto-
omsättningen uppgick till 12 % (13)
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2018 har varit ett år med 
många förändringar. Sam-
manslagning av SJR och 
SW, nya affärsområden, 
digitalisering, GDPR och en 
del andra effektiviseringar. 
Inom SJR IT genomförde vi 
dessutom en organisations-
förändring i slutet av året för 
att effektivisera verksam-
heten och nå lönsamhet.

Arbetet med att slå ihop 
SJR och SW har tagit en hel 
del kraft och energi. Det 
har varit krävande för den 
enskilde medarbetaren och 
jag vill ge en stor eloge till 
alla inom koncernen för att 
de har gjort detta på ett 
fantastiskt sätt.

WES – VÅRT FÖRSTA FÖRVÄRV!
Under året har vi även kompletterat vår organisa-
tion med bolagets första förvärv någonsin: Wes 
(Women Executive Search). Wes är ett offensivt 
rekryteringsbolag som ligger helt i linje med vår 
egen affärsidé med fokus på mångfald. Det är 
dessutom ett tillväxtbolag som precis som SJR 
premierar lönsamhet. Jag ser verkligen fram emot 
att integrera bolaget i vår koncern under 2019.

MÄNSKLIGT I BURKINA FASO
Projektet Mänskligt i västafrikanska Burkina Faso, 
där vi samarbetar med Yennenga Progress – global 
accelerator för samhällsutveckling, fortsätter enligt 
plan. Sedan 2012 har vi varit engagerade i uppbyg-

gnaden och driften av en 
förskola samt bidragit 
med ekonomiskt stöd 
till en ungdomsgård. SJR 
har även bidragit med 
medel för att möjliggöra 
köpet av mark till en 
primärskola samt andra 
nödvändigheter för en 
fungerande skolverksam-
het. Målet är att bidra 
till ett samhälle som 
utvecklar den lokala 
befolkningens kompe-
tens, hälsa och välfärd 
och som på sikt ska vara 
självbärande. Det är 
mycket glädjande att vi 
har möjligheten att bidra 
till detta viktiga projekt.

FORTSATT POSITIV
De nya affärsområdena har nu börjat sätta sig 
och jag ser med stor förväntan på den fortsatta 
utvecklingen inom respektive område. Det ska 
också bli väldigt spännande att växa tillsammans 
med Wes och utnyttja våra olika styrkor och vår 
gemensamma kraft för att bli ännu bättre. 

Stockholm i mars 2019

Per Ogunro
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stort tack till alla medarbetare som 
gör vår framgång möjlig!
Vi lägger ännu ett bra år till handlingarna. Precis som alla tidigare år är det våra 
fantastiska medarbetare som med hög kompetens, stort engagemang och hårt 
arbete möjliggör våra framgångar, och i år kanske mer än någonsin.
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FAKTA OM SJR 
SJR grundades 1993 av Per Ogunro som idag är VD för SJR-koncernen. 
Denna består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB samt dotterbolagen 
SJR in Sweden AB, SJR IT in Scandinavia AB, Ogunsen AB och numera 
Women Executive Search Sweden AB.

SJR-koncernen har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och  
Helsingborg och koncernen sysselsatte i slutet av 2018 421 (460) 
konsulter. SJR är noterat på NASDAQ OMX First North sedan 2007.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
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2018 började med en sammanslagning av SJR och 
dotterbolaget SW och därmed arbetet att forma 
en ny säljorganisation. I samband med detta har 
vi också tagit ett stort steg i vår egen digitala 
utveckling för att effektivisera verksamheten. Den 
digitala utvecklingen i näringslivet skapar nya roller 
med utökade kompetenser och för att möta våra 
kunders behov behöver vi ständigt utveckla vårt 
erbjudande. Under året har vi därför kompletterat 
vårt erbjudande inom ekonomi, bank och finans 
att även omfatta områdena HR och Supply Chain. 
Efterfrågan har varit fortsatt hög på både konsulter 
och rekrytering. Med våra affärsområden Finans, 
HR, Supply Chain och IT tillsammans med vårt 
framgångsrika arbetssätt och fokus på personlig 
försäljning står vi väl rustade för fortsatt expan-
sion, även i en eventuell kommande avmattning i 
konjunkturen.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

Försäljning
Positiv försäljningsutveckling i samtliga regioner och enheter under 
ett intensivt år av förändring, utveckling och nya satsningar.
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

Ett unikt år med vårt  
första förvärv någonsin

Under 2018 förvärvade vi 
rekryteringsbolaget Wes 
(Women Executive Search), 
vilket var en unik händelse 
i SJR:s historia då det var 
vårt första bolagsförvärv 
någonsin. Wes kommer att 
ingå i SJR-koncernen från 
2 januari 2019. Tidigare 
har vi endast vuxit genom 
organisk tillväxt, men såg 
nu en möjlighet att göra 
ett unikt förvärv. Wes är 
ett kvalitetsföretag som 
passar väldigt bra i kon-
cernen och jag har stora 
förhoppningar om att detta 
ska bli bra för alla parter.

Året har även präglats av hårt arbete med att på 
allvar få igång vårt nystartade dotterbolag SJR IT. 
Detta arbete har gått något trögare än planerat, 
men vi jobbar nu intensivt med att få upp lönsam-
heten under 2019.

I övrigt är SJR fortsatt ett välkonsoliderat bolag 
med ett starkt engagemang som genomsyrar hela 
organisationen. I företaget finns god kunskap 
om människor och kunder samt ett etablerat 

arbetssätt som bevisligen fungerar mycket bra.
I styrelsen har vi under året gjort en styrelse-

utvärdering där vi konstaterade att vi har hög 
kompetensnivå och en bra sammansättning av 
ledamöter som kompletterar varandra på ett 
mycket bra sätt – styrelsen är utan tvekan väl 
anpassad för den situation som företaget befinner 
sig i just nu. 

Arbetet med att föryngra styrelsen pågår, men 
tar tid då vi vill vara säkra på att vi rekryterar rätt 
personer med rätt kompetens som ytterligare 
höjer styrelsens kapacitet och förmåga. Vi är också 
angelägna om att utöka styrelsen med fler kvinnor.

Under 2019 prioriterar vi arbetet med att 
integrera Wes i koncernen och att jobba hårt med 
att lyfta lönsamheten inom SJR IT. Även om det 
finns vissa tecken på en konjunkturavmattning 
känner vi ingen större oro inför framtiden. Vi är väl 
förberedda för att möta de utmaningar som kan 
komma.

Stockholm den 20 mars 2019

Björn Sprängare
STYRELSEORDFÖRANDE 

SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

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

10



STYRELSENS ORDFÖRANDE

11



LEDNING

Ledande befattningshavare
KONCERNLEDNING

Michaela Björsell 
HR chef 
Född 1980, anställd sedan 2017 
Aktieinnehav i SJR: – 

Rebecca Dellborg 
Regionchef Väst 
Född 1966, anställd sedan 2007 
Aktieinnehav i SJR: 1 650 B-aktier 

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

Fredrik Lidberg 
Vice Verkställande Direktör 
Född 1965, anställd sedan 1993 
Aktieinnehav i SJR: 525 000 B-aktier 

Per Ogunro 
Grundare och Verkställande Direktör 
Född 1961 
Aktieinnehav i SJR inkl. familj:  
900 000 A-aktier och 1 381 799 B-aktier 

Jessica Runerlöv Moberg 
Regionchef Stockholm 
Född 1970, anställd sedan 1996 
Aktieinnehav: 900 B-aktier 

Marie Wiklund 
VD SJR IT in Scandinavia AB 
Född 1971, anställd sedan 2017 
Aktieinnehav: – 

Elin Åkerlund 
Ekonomichef 
Född 1980, anställd sedan 2002 
Aktieinnehav i SJR: –

REVISOR

Crowe Osborne AB  
Revisor i SJR 1997–2001 samt 2003–ff.
Christer Eriksson, född 1967
Auktoriserad revisor, huvudansvarig och 
medlem i FAR SRS, hos Crowe Osborne AB.  
Har varit vald revisor i SJR in Scandinavia 
AB (publ) sedan 2003.
Drottninggatan 89, Box 1306, 111 83 
Stockholm, Tel. 08-534 80 300

CERTIFIED ADVISOR

Avanza
Box 1399, 111 39 Stockholm
E-post: corp@avanza.se
Telefon: 08-409 421 20

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

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

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

lagar, förordningar och praxis tillgodoser behovet 
av bolagsstyrning för ett bolag som SJR. Den 
svenska aktiebolagslagen och SJR:s bolagsordning 
är grunden för bolagsstyrningen inom SJR. Slutlig 
kontroll utförs av aktieägarna på årsstämman, som 
väljer de enskilda styrelseledamöterna. Bolagets och 
koncernens räkenskaper är föremål för granskning 
av auktoriserad revisor.
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Björn Sprängare
Styrelseordförande i SJR sedan 2000 
Stockholm, född 1940 
Övriga styrelseuppdrag: 
• Ledamot i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) 
• Ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruks-

akademien) 
• Ordförande i Martinson Group AB 
• Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet 
• Ordförande i Åke Wibergs stiftelse 
Aktieinnehav i SJR: 87 811 B-aktier

Björn Kårfalk
Styrelseledamot i SJR sedan 2000
Född 1944 
Övriga styrelseuppdrag: - 
Aktieinnehav i SJR: 30 000 B-aktier

Ingrid Engström
Styrelseledamot i SJR sedan 2013 
Stockholm, född 1958 
Övriga styrelseuppdrag: 
• Vice styrelseordförande i  

Netlight Consulting AB (publ)
• Ledamot i Sivers IMA 
• Ledamot i Unibap AB
Aktieinnehav i SJR: 5 400 B-aktier

Claes Ruthberg
Styrelseledamot i SJR sedan 2017 
Stockholm, född 1954 
Övriga styrelseuppdrag: 
• Ledamot i Consensus Sverige AB
• Ledamot i Precio Fishbone AB 
• Ledamot i Pangara AB 
• Ledamot i RYlive AB 
• Ledamot i Ecru Consulting AB 
Aktieinnehav i SJR: 5 000 B-aktier

Richard Hellekant
Styrelseledamot i SJR sedan 2017 
Stockholm, född 1971 
Övriga styrelseuppdrag: 
• Ledamot i Eurocon Consulting AB (publ) 
• Ledamot i PSG Capital AB 
Aktieinnehav i SJR: 2 500 B-aktier

Per Ogunro
Styrelseledamot i SJR sedan 1993 
Stockholm, född 1961 
SJR:s grundare och Verkställande Direktör 
Aktieinnehav (inkl. familj) i SJR: 900 000 A-aktier och 
1 381 799 B-aktier

Fredrik Lidberg
Styrelseledamot i SJR sedan 1993 
Stockholm, född 1965 
SJR:s vice Verkställande Direktör 
Aktieinnehav i SJR: 525 000 B-aktier

Styrelse

LEDNING

13



ORGANISATIONEN

Organisation och personal

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
SJR är medlem i Almega Kompetensföretagen samt 
IT- och Telekomföretagen och tillämpar tillhörande 
kollektivavtal. Vi ser positivt på jämställdhet i 
arbetslivet och strävar efter att vara en arbetsplats 
där jämställdhet mellan könen råder. SJR vill erbjuda 
en arbetsplats där föräldraskap inte på något sätt  
är ett hinder i arbetet. Detta görs genom att 
undanröja eventuella hinder som försvårar för 
föräldrar att göra karriär samt arbeta aktivt för att 
främja ett jämställt uttag av föräldraledighet bland 
medarbetarna. Vidare ska kompetensutveckling 
ske utifrån verksamhetens behov oberoende av 
kön. SJR arbetar även aktivt med integration och 
mångfald på arbetsmarknaden, bland annat genom 
samarbete med organisationen Mitt Liv. 

PERSONLIG UTVECKLING
SJR arbetar för att säkerställa att alla anställda har 
den kompetens som krävs i dag och i framtiden. 
För att hela tiden ligga i framkant och stärka 
positionen som det självklara konsult- och rekry-
teringsföretaget för våra kunder, kandidater och 
medarbetare, krävs kontinuerlig och systematisk 
kompetensutveckling. 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.  Alla medarbetare 
har så väl rätt till som eget ansvar för att ständigt 
utvecklas till sin fulla potential. Kartläggning av 
nuvarande och framtida kompetensbehov sker 
i samverkan mellan chef och medarbetare i de 
månatliga målsamtalen och i det årliga utvecklings-
samtalet. Planer utarbetas varje år utifrån en 
kartlagd kompetensmatris. 

INFORMATIONSPOLICY
Koncernens verksamhet ska bedrivas så att goda 
relationer skapas och bibehålls med interna och 
externa intressenter. SJR är ett börsnoterat företag 
och ska därmed följa de regler för informations-
givning som gäller på Nasdaq First North samt 
övriga tillämpliga lagar och förordningar för publika 
aktiebolag i Sverige. 

Information som lämnas ska vara korrekt, 
relevant, tydlig och tillräcklig. SJR ska verka för en 
öppen dialog med företagets intressenter gällande 
företagets historiska finansiella utveckling, affärs-
utveckling och tillväxtmöjligheter, inom ramen för 
gällande regler och lagar. Verkställande direktör 
är ytterst ansvarig för SJR:s kommunikation med 
kapitalmarknaden.  

Den interna informationen till företagets med-
arbetare har hög prioritet och syftet är att varje 
anställd ska ha god kunskap om SJR:s framgångs-
beteenden, målsättningar och strategi.

SJR arbetar aktivt för att erbjuda en jämställd arbetsplats som främjar mång-
fald, integration, föräldraskap och personlig utveckling. Våra 520 medarbetare, 
fördelade på våra tre huvudregioner Stockholm, Väst och Syd, ges möjlighet 
till kontinuerlig utveckling i syfte att de ska nå sin fulla potential – på såväl ett 
professionellt som ett personligt plan. 
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Auktorisationen är en garanti för kunder och 
medarbetare att företaget är seriöst och följer 
svenska lagar och regler. Auktorisationen medför 
vissa grundkrav för rekryterings- och bemannings-
företaget så som att följa Kompetensföretagens 
stadgar och etiska regler, tillämpa branschens 
allmänna leveransvillkor samt inneha kollektivavtal. 
Samtliga auktoriserade företag omfattas även av 
en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet för 
kunderna. 

Mer om detta kan man läsa på: 
 www.kompetensforetagen.se/auktorisation

UPPGRADERAT CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM 
FÖR KVALITET OCH MILJÖ ENLIGT SS-EN  
ISO 9001:2015 OCH SS-EN 14001:2015
Kvalitetskraven har alltid varit mycket höga inom 
SJR. Därför certifierade vi vårt ledningssystem för 
kvalitet 2009 enligt Svensk Standard SS-EN ISO 
9001:2008. Certifieringen är en bekräftelse på att 
SJR har ett effektivt system för ledning och styrning 
av kvalitetsfrågor. Under 2017 uppgraderade vi 
vår certifiering till Svensk standard SS-EN ISO 
9001:2015.

SJR ska verka för ett långsiktigt hållbart företa-
gande. Ambitionen är att ha en resurseffektiv och 
miljöanpassad rekryterings- och konsultverksam-
het. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn 
där miljöpåverkan beaktas i alla led från inköp till 
de tjänster och produkter vi tillhandahåller. 

Under 2009 certifierade vi vårt ledningssys-
tem för miljö enligt Svensk Standard SS-EN ISO 
14001:2004. Under 2017 uppgraderade vi vår certi-
fiering till Svensk standard SS-EN ISO 14001:2015.

KVALITETSSÄKRING

Auktoriserade  
och certifierade

Auktorisationerna för bemannings- och rekryteringsföretag utfärdas av Kompetens-
företagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verk-
samhet inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Kompetensföretagen 
ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv och har mer än 600 auktoriserade 
medlemmar. Tillsammans har medlemsföretagen ca 83 000 helårsanställda.

CERTIFICATION

ISO 14001:2015

TM
CERTIFICATION

ISO 9001:2015

TM

www.almega.se
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Den 1 januari 2018 övergick verksamheten i moderbolaget SJR in Scandinavia AB 
till dotterbolaget SJR in Sweden AB. Moderbolaget är fortsatt holdingbolag åt 
koncernen och levererar stödfunktionstjänster till koncernens dotterbolag. I 
koncernen ingår även dotterbolagen Ogunsen AB som grundades 2008 och SJR IT  
in Scandinavia AB som startades 2017. Under 2018 firade koncernen 25 år.

Koncernen

SJR in Sweden är specialister på rekrytering och 
konsultverksamhet inom Finance, HR och Supply 
Chain samt karriärvägledning och teamutveckling. 

Ogunsen erbjuder rekryterings- och interims-
lösningar på management- och specialistnivå för 
privat och offentlig sektor inom kompetensom-
rådena IT, Executive samt Finance & Legal.

SJR IT erbjuder konsulter inom verksamhets-
utveckling och digital transformation.

KONCERNEN
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DOTTERBOLAG

SJR in Sweden 
Finance – HR – Supply Chain

Den digitala utvecklingen förändrar marknaden 
och skapar nya roller med nya kombinationer av 
kompetenser hos våra kunder. Under året har vi 
därför kompletterat vårt erbjudande med att även 
omfatta områdena HR och Supply Chain. Vi har 
redan sett flera goda exempel på nära samarbete 
mellan dessa affärsområden där vi kunnat nyttja 
varandras kompetenser för att tillgodose kundens 
behov.

Merparten av försäljningen bedrivs gemensamt 
över affärsområdena för att nå högsta effektivitet 
och med filosofin att kunden uppskattar att ha en 
kontakt. Leveransen är däremot tydligt specialise-
rad där medarbetarna inom respektive område har 
sin grund och erfarenhet från respektive område.

Inom samtliga affärsområden erbjuder vi konsult- 
och rekryteringstjänster samt teamutveckling och 
karriärutveckling.

KONSULTVERKSAMHET
Konsultverksamheten fortsätter att växa. Genom 
en kompetent och erfaren sälj- och leveransorgan-
isation och ständigt förbättrade arbetsprocesser 
stärker vi våra kundrelationer. Tillsammans med ett 
tydligt fokus på specialist- och chefskompetens och 
en målmedveten förflyttning uppåt i värdekedjan 
kan vi kombinera en långsiktig tillväxt med bibehål-
len lönsamhet. Under året har vi ytterligare förbät-
trat vårt anställningserbjudande för att ständigt 
attrahera rätt medarbetare.

REKRYTERING
Lång historik och erfarenhet hos våra rekryterings-
konsulter tillsammans med vår kvalitativa rekry-
teringsprocess resulterar i lyckade rekryteringar. 
Våra utvecklade metoder för identifiering och 
personbedömning tillsammans med våra kunders 
attraktiva varumärken skapar en god cirkel i att 
attrahera kvalificerade kandidater och matcha rätt 
person, vilket i sin tur ger återkommande kunder 
och kandidater.

KARRIÄRVÄGLEDNING & TEAMUTVECKLING
Vid organisationsförändringar där individer 
behöver hitta ny karriär erbjuder vi våra kunder 
professionellt stöd. Utifrån en väl utarbetad metod 
skräddarsyr vi program för både grupper och 
individer.

Vid nya gruppsammansättningar eller förändrade 
förutsättningar kan teamet behöva nya kunskaper 
och verktyg för att effektivisera kommunikationen 
och samarbetet. Även här erbjuder vi våra kunder 
program utifrån en väl utarbetad metod.

Under 25 år har vi framgångsrikt erbjudit konsulter och rekrytering inom 
ekonomi, bank och finans. SJR in Sweden ombildades i samband med 
sammanslagningen av SJR och SW den 1 januari 2018.
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SJR STOCKHOLM
Ökad omsättning under ett intensivt 
år av förändringar. Arbetet med 
effektivisering och digitalisering 
har också förbättrat resultatet. De 
nya satsningarna på HR och Supply 
Chain har börjat bra med en god 
utveckling. Det är mycket glädjande 
att konstatera att vi under året har 
stärkt vårt varumärke bland både 
kunder och kandidater, vilket ger oss 
en bra position för framtiden. Vi ser 
en fortsatt stor efterfrågan och med 
vår starka organisation och position är  
vi väl rustade för en fortsatt expansion.

SJR VÄST
Fortsatt bra lönsamhet och stark 
marknadsposition i regionen. Efter-
frågan på konsulter var fortsatt hög, 
rekrytering inledde något lugnare 
men tog ordentlig fart under sen-
våren. Det intensiva året med 
förändringar och nya satsningar 
tillsammans med flytt till nya 
attraktiva lokaler börjar sätta sig. 
Organisationen är nu förstärkt med 
specialistkompetens inom HR och 
Supply Chain och med en stabil och kompetent 
organisation i ryggen ser vi fortsatt positivt på 
framtiden.

SJR SYD
Ett intressant och spännande år i region 
syd med fortsatt bra lönsamhet. I 
samband med sammanslagningen i 
början på året introducerade vi nya 
affärsområdet HR, som utvecklats 
bra under året. Orderingången för 
Finance har varit stabil och jämn, både 
på konsult och rekrytering. Arbetet 
med effektivisering och digitalisering 
fortsätter och med fyra nya medar-
betare in under första kvartalet 2019  
ser vi goda möjligheter till fortsatt expansion, speciellt 
inom de nya affärsområdena samt inom konsult-
verksamheten Finance i de norra delarna av Skåne.

Rebecca Dellborg
Regionchef Väst

Jessica  
Runerlöv Moberg
Regionchef Stockholm

Malin Hjort
Regionchef Syd
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BEHOVEN AV DIGITAL TRANSFORMATION ÖKAR
Allt fler organisationer efterfrågar kompetens inom 
digital transformation, processen att med digitala 
teknologier omvandla affärsaktiviteter, processer, 
kompetenser, kulturer och kundupplevelser för att 
nu och i framtiden möta förändrade behov. Genom 
våra seniora konsulter med lång erfarenhet av att 
driva digitaliseringsprojekt samt vårt omfattande 
nätverk av specialister kan vi säkerställa en effektiv 
leverans med hög servicegrad.

12 STEG TILL DIGITAL MOGNAD
Förnyelseförmåga är avgörande i en snabbförän-
derlig och digitaliserad omvärld. I syfte att effektiv-
isera och stärka våra kunder erbjuder vi dessutom 
en metod inom digital transformation som vi kallar 
för ”12 steg till digital mognad”. Digital mognad 
handlar mer om människor än om teknik. Det är 
en process som förbereder, skapar förståelse och 
lägger grunden för vad och hur organisationen och 
individen arbetar med kontinuerlig förnyelse i en 
digitaliserad omvärld. Om verksamheten redan idag 
påverkas av digitaliseringen är det därför hög tid att 
ta sig an sin digitala mognad på ett systematiskt sätt. 

SJR IT

DOTTERBOLAG

SJR IT erbjuder konsulter inom verksamhetsutveckling och digital transformation. 
Under året har vi etablerat oss på marknaden, fått förtroende hos flertalet kunder 
och byggt ett omfattande nätverk av samarbetspartners. Därmed har vi skapat en 
organisation med resurser för att möta våra kunders efterfrågan och en fortsatt 
expansion. Vi har senare under året också etablerat oss i Malmöregionen.

Marie Wiklund
VD 
SJR IT in Scandinavia AB
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Ogunsen Executive Search

Ogunsen har nu bedrivit sin verksamhet under 
10 år och är idag ett väl etablerat varumärke på 
marknaden med många attraktiva arbetsgivare 
som kunder. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens 
affär och framtida utmaningar samt kopplar detta 
till kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar. 
En lyckad rekrytering innebär att kandidaten bidrar 
till företagets utveckling samtidigt som hon/han 
utvecklas som individ. Exempel på uppdrag är 
tillsättning av VD, CFO, HR-chef, Försäljningschef, 
CIO, Marknadschef samt specialister inom affärs-
utveckling, IT och finans. 

Vår verksamhet är indelad i följande erbjudanden: 

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

Interim management: Identifiering och urval av 
framgångsrika kandidater för specifika uppdrag.

Second Opinion: Utvärdering av uppdragsgivarens 
befintliga kandidater. 

VI GÖR JOBBET 
Vägen till framgångsrika rekryteringar går via ett 
målmedvetet och långsiktigt nätverksbyggande. Ett 
arbete som kräver kontinuerlig och personlig dialog 
med kunder och kandidater om deras ambitioner 
samt även djup förståelse och analys av kundens 
verksamhet.

Vårt arbete genomsyras av förtroende, integritet 
och ett nära samarbete med både uppdragsgivare 
och kandidat. Ett förhållningssätt som i kombina-
tion med kvalitetssäkrade metoder har skapat en 
erkänt hög träffsäkerhet.

Våra researchkonsulter har en avgörande roll 
i detta arbete. De är experter på att kartlägga 
kompetens och approchera potentiella profiler 
för att matcha rätt person till rätt tjänst. Vår höga 
kundnöjdhet har i mångt och mycket sin grund i det 
jobb som utförs av våra researchkonsulter. 

FÖRÄNDRINGSLEDNING ALLT VIKTIGARE 
Ett alltmer ökande behov av förändringsledning 
och affärsutveckling kopplat till trender inom 
digi talisering och automatisering ställer utökade 
krav på ledarens förmågor. Vi upplever därmed en 
större efterfrågan på mer konsultativa rekryterings-
processer från våra kunder. Omvärldsanalyser, 
branschtrender och kartläggning av kompetenser 
har således blivit en förutsättning för att identifiera 
rätt person till kundens utmaningar. 

Att finna rätt ledare och rätt kompetens till affärskritiska nyckelfunktioner är en 
avgörande faktor för framgångsrika företag och organisationer. Ogunsen rekry-
terar ledarskap och talang på högsta nivå. Människor som på riktigt gör skillnad i 
krävande miljöer.
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AKTIEINFORMATION

Aktien

UTESTÅENDE AKTIER
SJR:s utestående aktier uppgick till 10 500 000 
aktier per 28 december 2018.

Incitamentsprogram
Vid en extra bolagsstämma i SJR in Scandinavia 
AB (publ) den 8 augusti 2018 beslutades i enlighet 
med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt 
incitamentsprogram genom emission av tecknings-
optioner riktade till medarbetare inom SJR-koncernen. 
Styrelsen anser att det är angeläget och i alla 
aktieägares intresse att stimulera medarbetare till 
delaktighet, lojalitet och fortsatt goda prestationer. 
Teckningsoptionerna förvärvades vederlagsfritt 
av dotterföretaget SJR in Sweden AB vilket i sin tur 
överlåter dessa till de medarbetare som väljer att 
ansluta sig till programmet. Optionerna kan utnyttjas 
till teckning av aktier i SJR in Scandinavia AB, serie 
B under perioden 1 oktober 2021–31 oktober 2021, 
varav en option ger möjlighet att teckna 1 B-aktie. 
Antalet utgivna teckningsoptioner är 210 000 st. 
Teckningskursen för aktien har beräknats till 115 
procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för 
Bolagets aktie på Nasdaq OMX First North under 
perioden från och med den 3 september 2018 och 
till och med den 14 september 2018, dock lägst 
aktiens kvotvärde. Lösenpriset uppgår därmed 
till 58 SEK. Teckningsoptionerna har överlåtits 
till medarbetarna till marknadsvärde. Sedvanlig 
värderingsmetod har använts (Black-Scholes 
modell) och beräkningen har utförts av oberoende 
part. Per den 31 december 2018 har 129 000 teck-
ningsoptioner överlåtits till medarbetare och det är 
dessa som inkluderas i beräkningen av utspädning. 
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teck-
ning av aktier ökar antalet aktier med 129 000, från 
10 500 000 aktier till 10 629 000 aktier. Eftersom 
genomsnittskursen på SJR-aktien under 2018 

understigit lösenkursen på 58 SEK ger teckning-
soptionerna ingen utspädnings effekt. Likviden för 
optionerna, har intäktsförts i dotterföretaget. 

Förvärv av Women Executive Search (Wes)
Vid en extra bolagsstämma den 19 december 2018 
beslutades att emittera 200 000 nya B-aktier som 
en del av köpeskillingen för Women Executive 
Search Sweden AB. De nya aktierna registrerades i 
januari 2019. Det totala antalet aktier vid utgången 
av januari 2019 uppgår till 10 700 000. Läs mer om 
förvärvet på sidan 33.

AKTIEKURSUTVECKLING
SJR har varit noterade på NASDAQ OMX First North 
sedan mars 2007. Aktiekursen var vid 2018 års 
ingång 45,00 kronor och 44,00 kronor vid årets 
utgång. Årshögsta notering för aktien var 55,00 
kronor och årslägsta 41,10 kronor. Under 2018 
omsattes 2 842 737 aktier totalt, vilket i genomsnitt 
är 11 371 aktier per handelsdag, en minskning med 
40 % jämfört med 2017. De tre största aktieägarna 
är Per Ogunro inklusive familj med 21,73 % av 
kapitalet och 55,82 % av rösterna, BNY Mellon NA 
W9 med 15,73 % av kapitalet och 8,88 % av rösterna 
och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension med 
10,13 % av kapitalet och 5,72 % av rösterna. 

UTDELNINGSPOLICY
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.

CERTIFIED ADVISOR
SJR:s certifierade revisor är Avanza.

Aktiekapitalet uppgick per den 28 december 2018 till 3 500 000 kronor fördelat på 
10 500 000 aktier varav 900 000 aktier av serie A och 9 600 000 aktier av serie B. 
Röstvärdet för serie A är 10 röster och för serie B 1 röst. Handelsposten är 1 aktie 
och kortnamnet är SJR B.

24



AKTIEINFORMATION

Största aktieägarna per 28 december 2018     

    
Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per inkl familj 900 000 1 381 799 21,73 55,82
BNY Mellon NA, W9 - 1 651 930 15,73 8,88
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 063 581 10,13 5,72
Lidberg, Fredrik - 525 000 5,00 2,82
Nordea Investment Funds - 454 622 4,33 2,44
Gunnarsson, Mikael - 266 189 2,54 1,43
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 140 311 1,34 0,75
Lindskog, Gustav - 116 460 1,11 0,63
Arvidsson, Kjell - 110 000 1,05 0,59
Sprängare, Björn - 87 811 0,84 0,47
Summa 900 000 5 797 703 63,79 79,56

Summa övriga ägare - 3 802 297 36,21 20,44
Summa 2018-12-28 900 000 9 600 000 100,00 100,00
Summa röster 2018-12-28 9 000 000 9 600 000 18 600 000 100,00

Aktiefördelning per 28 december 2018, totalt innehav per ägare   

Innehav Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
1-500 2 605 - 398 846 3,80% 2,14%
501-1 000 540 - 403 357 3,84% 2,17%
1 001-5 000 590 - 1 302 569 12,41% 7,00%
5 001-10 000 88 - 629 265 5,99% 3,38%
10 001-15 000 19 - 236 297 2,25% 1,27%
15 001-20 000 7 - 122 219 1,16% 0,66%
20 001- 32 900 000 6 507 447 70,55% 83,37%
 3 881 900 000 9 600 000 100% 100%
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Nyckeltal aktie      

 2018 2017 2016 2015 2014
Genomsnittligt antal utestående aktier
 Före utspädning 10 500 000 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000
 Efter utspädning 10 500 0003 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000
Antal utestående aktier vid årets slut 
 Före utspädning 10 500 000 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000
 Efter utspädning 10 500 0003 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000
Resultat per aktie, SEK2 
 Före utspädning 2,76 2,97 2,64 2,58 2,18
 Efter utspädning 2,763 2,97 2,64 2,58 2,18
Eget kapital per aktie, SEK2 5,68 5,81 5,39 5,22 4,71
Utdelning per aktie, SEK2 3,001 2,90 2,55 2,47 2,07
Börskurs 30/12, SEK2 44,00 45,00  37,70 37,67 33,59

1 Styrelsens förslag till utdelning
2 Tidigare år är omräknade för genomförd aktiesplit
3 För att beräkna resultat per aktie efter utspädning har vägledning hämtats från IAS 33. Eftersom genomsnittskursen  
på SJR aktien under 2018 understigit lösenkursen på 58 SEK ger teckningsoptionerna ingen utspädningseffekt.

3,00 __________________________________________________________

 2,50 __________________________________________________________

2,00 __________________________________________________________

1,50 __________________________________________________________

1,00 __________________________________________________________

0,50 __________________________________________________________

 0 __________________________________________________________

 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat per aktie  

SEK

 57 ___________________________________________________________________________________________________________

 55 ___________________________________________________________________________________________________________

 53 ___________________________________________________________________________________________________________

 51 ___________________________________________________________________________________________________________

 49 ___________________________________________________________________________________________________________

 47 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 45 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 43 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 41 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 39 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 37 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 35 ___________________________________________________________________________________________________________ 

  –   –
 

  –
   

  –
 

  –
 

  –
 

  –
 

  –
 

  –
 

  –
 

  –   –

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

 

M
ar

s   

Ap
ri

l 

M
aj

 

Ju
ni

 

Ju
li 

Au
gu

st
i 

Se
pt

em
be

r 

O
kt

ob
er

 

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r  

Aktiekursutveckling 2018     

Antal aktier omsatta    
OMXSPI 2018  

SJR 2018  

SEK Antal

– 160 000

– 140 000

– 120 000

– 100 000

– 80 000

– 60 000

– 40 000

– 20 000

– 0

27



NYCKELTAL

Finansiella nyckeltal

1 Styrelsens förslag till utdelning
2 Tidigare år är omräknade för genomförd aktiesplit
3 För att beräkna resultat per aktie efter utspädning har vägledning hämtats från IAS 33. Eftersom genomsnittskursen på 
SJR-aktien under 2018 understigit lösenkursen på 58 SEK ger teckningsoptionerna ingen utspädningseffekt.

Nyckeltal     

Belopp i TSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Resultat
Nettoomsättning 395 961 383 908 341 149 328 048 297 047
Rörelseresultat, EBIT 37 758 40 752 35 875 35 269 29 809
Resultat före skatt 37 780 40 740 35 989 35 282 29 868
Årets resultat 29 012 31 226 27 683 27 110 22 912
     
Marginaler     
Rörelsemarginal (%) 9,5 10,6 10,5 10,8 10,0
Vinstmarginal (%) 9,5 10,6 10,5 10,8 10,0
     
Avkastningsmått     
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 63 69 65 68 65
Avkastning på eget kapital (%) 48 53 50 52 50
     
Finansiell ställning     
Balansomslutning 119 033 117 001 108 685 103 705 90 086
Eget kapital 59 668 61 015 56 564 54 781 49 371
Soliditet (%) 50 52 52 53 55
     
Per aktie2     
Eget kapital per aktie, SEK 5,68 5,81 5,39 5,22 4,70
Utdelning per aktie, SEK 3,001 2,90 2,55 2,47 2,07

Resultat per aktie, SEK2     
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,76 2,97 2,64 2,58 2,18
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,763 2,97 2,64 2,58 2,18

Genomsnittligt antal utestående aktier     
före utspädning 10 500 000 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000
efter utspädning 10 500 0003 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000

Antal utestående aktier vid årets slut     
före utspädning 10 500 000 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000
efter utspädning 10 500 0003 10 500 000 10 500 000 3 500 000 3 500 000
     
Anställda     
Genomsnittligt antal anställda 462 457 432 426 368
Antal anställda vid periodens slut 520 559 579 556 510
Nettoomsättning per anställd 858 840 790 770 807
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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 genomsnitt ligt  
sysselsatt kapital, beräknat som periodens 
ingående sysselsatt kapital plus utgående syssel-
satt 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.

Resultat per aktie före utspädning
Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnitt 
av antal aktier före utspädning, justerat för senare 
genomförd fondemission och split.

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnitt 
av antal aktier efter utspädning, justerat för senare 
genomförd fondemission och split. Läs mer om 
antal aktier i not 11. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat inklusive avskrivningar dividerat 
med nettoomsättningen.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder.

Vinstmarginal
Resultat före finansiella poster och skatt dividerat 
med nettoomsättningen.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i TSEK.

VERKSAMHETEN
SJR in Scandinavia AB (Publ), SJR, är moderbolag i 
SJR-koncernen. SJR-koncernen arbetar med konsult- 
och rekryteringsverksamhet inom Finance, Execu-
tive Search, HR, IT och Supply chain. 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: konsult-
verksamhet, rekrytering samt karriärvägledning 
och teamutveckling. Kontor finns i dag i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Helsingborg. I slutet av 2018 
sysselsatte SJR-koncernen drygt 420 konsulter (460 
föregående år). Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsjämförelse, koncernen*     

Belopp i TSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 395 961 383 908 341 149 328 048 297 047
Resultat efter finansiella poster 37 780 40 740 35 989 35 282 29 868
Balansomslutning 119 033 117 001 108 685 103 705 90 086
Soliditet (%) 50 52 52 53 55
Avkastning på eget kapital (%) 48 53 50 52 50
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 63 69 65 68 65
Rörelsemarginal (%) 9,5 10,6 10,5 10,8 10,0
Vinstmarginal (%) 9,5 10,6 10,5 10,8 10,0
Kassalikviditet (%) 190 200 199 205 217

Flerårsjämförelse, moderbolaget*     

Belopp i TSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 0 239 965 201 407 197 303 195 721
Resultat efter finansiella poster 212 34 989 27 250 24 995 24 809
Balansomslutning 53 839 90 322 82 613 79 939 70 504
Soliditet (%) 91 59 60 61 62
Avkastning på eget kapital (%) 51 50 39 37 45
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 0 68 55 54 61
Rörelsemarginal (%) - 14,6 13,5 12,7 12,6
Vinstmarginal (%) - 14,6 13,5 12,7 12,7
Kassalikviditet (%) 1 105 237 240 246 258

* Definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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FINANSIELL INFORMATION

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
Den 1 januari 2018 övergick verksamheten i moder-
bolaget SJR in Scandinavia AB till dotterbolaget SJR 
in Sweden AB. Genom att göra ett varumärke av två 
bolag blir vi tydligare mot marknaden och får mer 
kraft att fokusera på fler kvalificerade uppdrag. 
I samband med omorganisationen minskade 
antalet kontorsanställda något, vilket har minskat 
koncernens personalkostnader 2018 jämfört med 
föregående år. Moderbolaget är fortsatt holding-
bolag åt koncernen och levererar stödfunktions-
tjänster till koncernens dotterbolag. 

FÖRVÄRV AV WOMEN EXECUTIVE SEARCH (WES)
I november 2018 ingick SJR in Scandinavia AB avtal 
om att förvärva samtliga aktier i Women Executive 
Search Sweden AB. Wes är ett av Sveriges snabbast 
växande chefsrekryteringsföretag, med fokus på 
att öka jämställdhet och mångfald i näringslivet. 
År 2017 uppgick Wes omsättning till 21 MSEK och 
resultat efter finansiella poster till 4,6 MSEK. 

Köpeskillingen utgörs av kontant betalning och 
apportemission av SJR B-aktier. Köpeskillingen 
består av en initial köpeskilling samt en tilläggs-
köpeskilling baserad på Wes rörelseresultat under 
perioden 2018-2020. Den initiala köpeskillingen 
uppgår till 8 Mkr och 200 000 SJR B-aktier. Möjlig 
tilläggsköpeskilling uppgår till lägst 0 kr och högst 
21,6 Mkr och 185 552 SJR B-aktier baserat på utfall 
av rörelseresultatet under räkenskapsåren 2018-
2020. Köpeskillingen kan därmed maximalt uppgå 
till cirka 48 Mkr (baserat på kurs 47,80 kr per aktie), 
varav ca 29,6 Mkr kontant och 385 552 SJR B-aktier. 

SJR tillträdde aktierna den 2 januari 2019, och 
från det datumet kommer Wes att konsolideras i 
SJR:s räkenskaper. 

KONCERNEN
Vid utgången av 2018 består koncernen av moder-
bolaget och de helägda dotterbolagen SJR in 
Sweden AB, org nr 556652-3980 med säte i Stock-
holm, Ogunsen AB, org nr 556735-4427 med säte 
i Stockholm samt SJR IT in Scandinavia AB, org nr 
559125-2381 med säte i Stockholm.

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen uppgick för helåret 2018 till 
396,0 MSEK (383,9 MSEK föregående år).

RESULTAT
Rörelseresultatet för året uppgick till 37,8 MSEK 
(40,8 MSEK). Det ger en rörelsemarginal om 9,5 % 
(10,6). Resultatet efter finansiella poster för helåret 
uppgick till 37,8 MSEK (40,7). Resultat efter skatt 
uppgick till 29,0 MSEK (31,2).

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick per den 31 december 2018 till 41,4 MSEK 
(41,2). Kassaflöde från den löpande verksamheten 
var under perioden 33,5 MSEK (20,3). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -30,8 
MSEK (-26,8). Soliditeten uppgick till 50 % (52).

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick till 2,5 MSEK (2,8).

MEDARBETARE
Per den 31 december 2018 uppgick det totala 
antalet anställda till 520 (559). Medelantalet 
anställda uppgick till 462 (457).

BOLAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA 
UTVECKLING
En fortsatt tillväxt förväntas för koncernen 
under 2019. Fokus kommer 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 vårt miljöledningssystem är ISO-
certifierat enligt SS-EN ISO 14001. Verksamheten 
skall präglas av en helhetssyn där miljöpåverkan 
beaktas i alla led från inköp till de tjänster som 
tillhandahålls.
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Koncernen      

   Summa eget kapital
 Övrigt tillskjutet Annat eget kapital hänförligt till
 Aktiekapital kapital inkl årets resultat moderbolagets ägare
Ingående balans 2018-01-01 3 500 91 57 424 61 015
Årets resultat   29 012 29 012
Transaktioner med ägare:    
Teckningsoptioner   91 91
Utdelning   -30 450 -30 450
Utgående balans 2018-12-31 3 500 91 56 077 59 668

Koncernens eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare, dvs inga minoriteter/innehavare  
utan bestämmande inflytande.

Moderbolaget      

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

   Överkurs- Balanserat Årets Summa eget
 Aktiekapital Reservfond fond resultat resultat kapital
Ingående balans 2018-01-01 3 500 91 16 500 2 906 30 633 53 630
Omföring av föregående års resultat    30 633 -30 633 0
Årets resultat     26 046 26 046
Transaktioner med ägare:      
Utdelning    -30 450  -30 450
Utgående balans 2018-12-31 3 500 91 16 500 3 089 26 046 49 226

Beslut om aktieutdelning fattades på årsstämma i april 2018.

Förslag till vinstdisposition

FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,00 
kronor per aktie vartill 32 100 000 kronor* åtgår, 
resterande 13 534 736 kronor balanseras i ny 
räkning. Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att avstämningsdag för utdelning skall  
vara den 6 maj 2019 med beräknad utbetalning  
den 9 maj 2019.

YTTRANDE FRÅN STYRELSEN
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på storleken av det egna kapitalet samt bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. Värdeöverföringen kan därmed försvaras 
mot bakgrund av vad som anförs i ABL 17 kap 3§. 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balans-
räkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

* Inklusive de 200 000 nyemitterade B-aktierna som var en 
del av köpeskillingen för förvärvet av Women Executive Search 
Sweden AB (Wes). Totalt antal aktier beräknas vid utdelnings-
tillfället uppgå till 10 700 000 aktier. 

Till årsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat inklusive överkursfond 19 588 519
Årets vinst 26 046 217
Summa fritt eget kapital i moderbolaget 45 634 736

Förändring eget kapital
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Riskanalys
KONJUNKTURBEROENDE
SJR:s verksamhet är, som övrig konsult- och 
rekryteringsverksamhet, beroende av det allmänna 
konjunkturläget. En avmattning i konjunkturen 
skulle kunna innebära en minskad efterfrågan på 
SJR:s tjänster.

MARKNADSTILLVÄXT
Konsultbranschen är en marknad under snabb 
utveckling och förväntas även uppvisa en bety-
dande tillväxt framöver. Skulle tillväxten utebli eller 
ske i en långsammare takt än väntat kommer SJR:s 
förväntade försäljning och lönsamhet troligen att 
påverkas negativt.

KONKURRENS
Konkurrensen inom konsultbranschen anses 
vara relativt hård och förväntas inte att avta utan 
snarare öka i en marknadsuppgång. 

SNABB TILLVÄXT
Snabb och expansiv tillväxt kan innebära försäm-
rade möjligheter att hitta kompetent och efter-
frågad personal, vilket ställer höga krav på SJR:s 
ledning och organisation. Det är viktigt att orga-
nisationen 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 bemannings- och 
rekryteringsföretag. Auktorisationen i Almega 
Kompetensföretagen är en garanti för kunderna 
att den leverantör de anlitar är seriös och följer 
lagar och regler. SJR är genom sitt medlemskap i 
Kompetensföretagen bundet av ett kollektivavtal 
med Unionen. Kollektivavtalet omförhandlas 
regelbundet och innehåller anställ ningsvillkor för 
personalen.

SKADESTÅNDSANSVAR
SJR har tecknat ansvarsförsäkring för eventuella 
skador som kan uppkomma genom vållande av 
SJR:s personal. Det är ytterst ovanligt att sådant 
inträffar och via löpande uppföljning kan SJR 
motverka att detta sker.

FINANSIELLA RISKER
SJR har en stark balansräkning och i nuläget ingen 
räntebärande extern finansiering. Bolagets policy 
är en låg riskprofil avseende placering av bolagets 
likviditet.

KREDITRISK
SJR:s huvudsakliga kreditrisk utgörs av de krediter 
som ges till bolagets kunder. Kreditbedömning görs 
löpande på kunderna genom kreditupplysning och 
genomgång av tidigare betalningsförmåga. Tradi-
tionellt har bolagets exponering mot större kunder 
inneburit att bolaget redovisat mycket begränsade 
kundförluster.

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

TSEK Koncernen Moderbolaget
   2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01
Rörelsens intäkter   Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning  1 395 961 383 908 0 239 965
Övriga rörelseintäkter  2 703 1 483 35 816 9 580
   396 664 385 391 35 816 249 545

Rörelsens kostnader      
Uppdragskostnader   -71 040 -55 035 -25 523 -55 889
Övriga externa kostnader 3,4 -29 912 -24 415 -681 -14 823
Personalkostnader  5 -256 221 -263 679 -8 616 -142 963
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar   -1 733 -1 510 -805 -869
   -358 906 -344 639 -35 626 -214 544

Rörelseresultat    37 758 40 752 190 35 001

Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  32 1 32 1
Räntekostnader och liknande resultatposter   -10 -13 -10 -13
   22 -12 22 -12

         
Resultat efter finansiella poster  37 780 40 740 212 34 989

Bokslutsdispositioner        
Erhållna koncernbidrag, netto   - - 33 200 4 600
    - - 33 200 4 600

Resultat före skatt   37 780 40 740 33 412 39 589
         
Skatt på årets resultat 6 -8 768 -9 514 -7 366 -8 957
Årets resultat   29 012 31 226 26 046 30 633
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Balansräkning
Balansräkning      

TSEK Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR  Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier och datorer 7 5 917 5 137 2 150 2 933
   5 917 5 137 2 150 2 933
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 8 - - 250 250
Andra långfristiga fordringar   468   468  
   468 - 718 250

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  6 385 5 137 2 869 3 183

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   62 805 66 672 35 43 794
Fordringar hos koncernföretag  - - 39 561 14 394
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 9 - - - -
Övriga fordringar   2 989 1 029 2 196 167
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  10 5 449 2 932 1 109 2 385
Summa kortfristiga fordringar  71 244 70 633 42 901 60 739

Kassa och bank   41 405 41 231 8 070 26 400

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  112 649 111 864 50 970 87 139

SUMMA TILLGÅNGAR  119 033 117 001 53 839 90 322

37



FINANSIELL INFORMATION

Balansräkning       

TSEK Koncernen Moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN      
Aktiekapital  11 3 500 3 500
Övrigt tillskjutet kapital  91 91
Annat eget kapital inklusive årets resultat   56 077 57 424
   59 668 61 015  

EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital     3 500 3 500
Reservfond        91 91
     3 591 3 591

Fritt eget kapital          
Överkursfond     16 500 16 500
Balanserat resultat     3 089 2 906
Årets resultat        26 046 30 633
     45 635 50 039

         
SUMMA EGET KAPITAL  59 668 61 015 49 226 53 630

Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder   19 182 8 968 3 530 7 200
Skulder till koncernföretag  - - - -
Aktuell skatteskuld   3 299 2 652 - 1 982
Fakturerad ej upparbetad intäkt 9 934 812 - 554
Övriga skulder   11 276 12 536 574 7 380
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 24 674 31 018 509 19 577
Summa kortfristiga skulder  59 365 55 986 4 613 36 693

         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  119 033 117 001 53 839 90 322
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys       

TSEK Koncernen Moderbolaget
   2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01
Den löpande verksamheten Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Rörelseresultat  1,2 37 758 40 752 190 35 001
Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet   1 712 1 372 784 764
Erhållen ränta mm   32 1 32 1
Erlagd ränta   -10 -13 -10 -13
Betald inkomstskatt    -8 120 -10 723 -9 348 -10 329
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital  31 372 31 389 -8 352 25 424
             
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital          
Förändring av rörelsefordringar  -610 -16 135 11 085 -10 968
Förändring av rörelseskulder   2 732 5 074 -23 344 5 733
Kassaflöde från den löpande verksamheten  33 493 20 328 -20 611 20 190
     
Investeringsverksamheten          
Förvärv av inventarier 7 -2 512 -2 820 -222 -1 043
Försäljning av inventarier  21 1 456 220 855
Förvärv av andelar i koncernföretag   - - - -50
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 491 -1 364 -1 -238
     
Finansieringsverksamheten          
Utbetald utdelning   -30 450 -26 775 -30 450 -26 775
Långfristig fordran   -468 - -468 -
Teckningsoptioner   91 - - -
Koncernbidrag    - - 33 200 4 600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -30 827 -26 775 2 282 -22 175

Förändring av likvida medel   174 -7 811 -18 330 -2 223
Likvida medel vid årets början   41 231 49 041 26 400 28 623
Likvida medel vid årets slut  41 405 41 231 8 070 26 400
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3). Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Bristande jämförbarhet
Under året har moderbolagets verksamhet över-
förts till helägda dotterbolaget SJR in Sweden AB 
vilket kan innebära bristande jämförbarhet mellan 
räkenskapsåret och det närmast föregående räken-
skapsåret avseende moderbolagets resultat- och 
balansräkningar.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som 
anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra fak-
torer, som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för att 
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och 
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar 
och antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar 
och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig juster-
ing av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. 

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

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

 

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

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

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

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

När det är sannolikt att de totala uppdragsut-
gifterna kommer att överstiga den totala uppdrags-
inkomsten, redovisas den befarade förlusten 
omgående i resultatet.

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

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

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

Skatter inkl. uppskjuten skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats.  
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatte-
pliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår 
till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära 
skillnader. En temporär skillnad finns när det 
redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten 
skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt för-
värvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar 
moderföretaget samt dess dotterföretag. Med 
dotter företag avses de företag i vilka moder-
företaget, direkt eller indirekt, har ett bestäm-
mande inflytande. I koncernredovisningen faller 
koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och 
ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföreta-
gens obeskattade reserver i koncernens balans-
räkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld  
och eget kapital.

Utöver vad som framgår om bokslutsdisposi-
tioner och obeskattade reserver så överensstäm-
mer samtliga i Koncernredovisningen tillämpade 
redovisnings- och värderingsprinciper med de  
som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

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

DEFINITION AV NYCKELTAL
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för latent skatteskuld) i förhållande till balansom-
slutningen.

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

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

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

 Koncernen Moderbolaget
   2018 2017 2018 2017
Uthyrning   346 985 334 474 - 213 161
Rekrytering   48 756 49 433 - 26 805
Karriärvägledning & teamutveckling  220 1 484 - -
   395 961 385 391 0 239 965

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen    

 Koncernen Moderbolaget
   2018 2017 2018 2017
Andel av försäljningen som avser koncernföretag  - - 99,8% 3,6%
Andel av inköpen som avser koncernföretag  - - - 3,3%
   - - 99,8% 6,9%

Not 3 Leasingavtal     

 Koncernen Moderbolaget
   2018 2017 2018 2017
Under året har företagets leasingavgifter inkl     
hyra av lokaler uppgått till  6 385 4 794 54 2 396

Framtida leasingavgifter inkl hyra av lokaler för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år   6 353 5 707 5 254 0
Inom 2 till 5 år   18 071 17 609 14 295 0
Senare än 5 år      - 2 719 - 0
   24 424 26 035 19 549 0

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

Not 4 Ersättning till revisorer     

 Koncernen Moderbolaget
   2018 2017 2018 2017
Revisionsuppdrag *    358 309  82 152
Övriga arbetsuppgifter   242 80  182 55
   600 389 264 207

* 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 övriga arbetsuppgifter.

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

Not 5 Personal        

 Koncernen Moderbolaget
Medelantal anställda  2018 2017 2018 2017
Medelantal anställda   462 457 8 231
Varav kvinnor   340 305 7 155

Medelantal anställda beräknas som faktiskt arbetade timmar dividerat med årsarbetstiden

Könsfördelning i styrelse och företagsledning  2018 2017 2018 2017
Antal styrelseledamöter,  7 7 7 7
varav kvinnor   1 1 1 1
Antal övriga befattningshavare inkl VD  8 7 4 6
varav kvinnor   6 5 2 4

Löner ersättningar m.m.  2018 2017 2018 2017
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelseordförande Björn Sprängare 
Arvode   200 200 200 200
   200 200 200 200
Styrelseledamot Björn Kårfalk 
Arvode   135 135 135 135
   135 135 135 135
Styrelseledamot Claes Ruthberg 
Arvode   135 135 135 135
   135 135 135 135
Styrelseledamot Ingrid Engström 
Arvode   135 135 135 135
   135 135 135 135
Styrelseledamot Richard Hellekant 
Arvode   135 135 135 135
Konsultationer utöver ordinarie styrelsearbete   150 - 150 -
   285 135 285 135 
VD, Per Ogunro 
Löner och ersättningar  1 487 1 349 1 487 1 349
Bonus   449 212 449 212
Pensionskostnader   379 382 379 382
Övriga förmåner     72 67 72 67
   2 387 2 010 2 387 2 010

Vice VD, Fredrik Lidberg
Löner och ersättningar  - 542 - 542
Bonus   - 0 - 0
Pensionskostnader   - 189 - 189
Övriga förmåner     - 82 - 82
   - 813 - 813
Övriga ledande befattningshavare
Löner och ersättningar  6 359 5 728 1 543 3 359
Bonus   966 1 173 28 904
Pensionskostnader   1 597 1 274 208 821
Övriga förmåner     262 230 1 121
   9 183 8 405 1 781 5 205
Övriga anställda
Löner och ersättningar  166 455 175 115 1 376 92 247
Pensionskostnader     13 263 10 901 31 6 185
   179 718 186 016 1 407 98 431
      
Sociala kostnader   59 440 60 660 2 014 32 846 
     
Summa   251 619 258 644 8 479 140 045
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Not 6 Årets skatt      

 Koncernen Moderbolaget
Skatt på årets resultat  2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt   8 768 9 514 7 366 8 957
Summa redovisad skatt  8 768 9 514 7 366 8 957

Redovisat resultat före skatt  37 780 40 740 33 412 39 589

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) 8 312 8 963 7 351 8 710

Skatteeffekt av:      
Övriga ej avdragsgilla kostnader  457 551 16 247
Redovisad skatt   8 768 9 514 7 366 8 957
Effektiv skattesats   23,2 % 23,4 % 22,0 % 22,6 %

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer    

 Koncernen Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde  15 495 14 883 11 249 11 494
Inköp   2 512 2 820 222 1 043
Försäljningar/utrangeringar   -2 449 -2 208 -2 883 -1 287
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  15 559 15 495 8 588 11 249

Ingående avskrivningar  -10 358 -9 738 -8 316 -7 984
Försäljningar/utrangeringar  2 449 890 2 684 537
Årets avskrivningar    -1733 -1 510 -805 -869
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  -9 642 -10 358 -6 437 -8 316
 
Utgående redovisat värde   5 917 5 137 2 150 2 933

Not 8 Andelar i koncernföretag     

Uppgifter om eget kapital och resultat   Eget kapital Resultat
SJR in Sweden AB   9 384 3 003
Ogunsen AB   1 195 28
SJR IT in Scandinavia AB   113 26

   Antal/ 
Företag Organisationsnummer Säte Kapitalandel % 2018-12-31 2017-12-31
SJR in Sweden AB 556652-3980 Stockholm 100 100 100
Ogunsen AB 556735-4427 Stockholm 100 100 100
SJR IT in Scandinavia AB 559125-2381 Stockholm 100 50 50
    250 250

Not 9 Fakturerad ej upparbetad intäkt/Upparbetad ej fakturerad intäkt   

 Koncernen Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Upparbetade intäkter  646 805 - 89
Fakturerat belopp   -1 580 -1 617 - -643
Redovisat värde   -934 -812 - -554

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda hyror   1 777 1 224 - 1 106
Övriga förutbetalda kostnader   3 673 1 708 1 109 1 279
   5 449 2 932 1 109 2 385
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Not 11 Aktier och kvotvärde     

Aktiekapitalet består av:  2018-12-31 2017-12-31
A-aktier röstvärde 10  900 000 900 000
B-aktier röstvärde 1  9 600 000 9 600 000
  10 500 000 10 500 000

Aktiekapital och kvotvärde   
Aktiekapital  3 500 000  3 500 000
Antal aktier vid årets utgång  10 500 000 10 500 000
Kvotvärde per aktie  0,33 0,33

Antal utestående aktier vid årets slut     
Antal utestående aktier före utspädning  10 500 000 10 500 000
Teckningsoptioner  129 000* -
Antal utestående aktier efter utspädning  10 500 000* 10 500 000

Genomsnittligt antal utestående aktier    
Genomsnittligt antal aktier före utspädning  10 500 000 10 500 000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  10 500 000* 10 500 000

*  För att beräkna resultat per aktie efter utspädning har vägledning hämtats från IAS 33. De teckningsoptioner som har överlåtits 
till medarbetare inkluderas i beräkningen av utspädning. Per 2018-12-31 har 129 000 teckningsoptioner överlåtits till medarbetare 
av totalt 210 000 utgivna optioner. Eftersom genomsnittskursen på SJR aktien under 2018 understigit lösenkursen på 58 SEK ger 
teckningsoptionerna ingen utspädningseffekt. Läs mer om SJR:s Incitamentsprogram på sidan 24.

Förvärv av Women Executive Search (Wes)
Vid en extra bolagsstämma den 19 december 2018 beslutades att emittera 200 000 nya B-aktier som en del av köpeskil-
lingen för Women Executive Search Sweden AB med tillträde 2 januari 2019. De nya aktierna registrerades i januari 2019. 
Det totala antalet aktier vid utgången av januari 2019 uppgår till 10 700 000 aktier.  

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

 Koncernen Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna lönekostnader  6 380 7 413 - 4 284
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter  8 485 8 765 309 5 707
Upplupna sociala avgifter  7 327 7 814 201 4 524
Upplupna pensionskostnader  2 482 1 249 - 1 228
Övriga interimsskulder  - 5 777 - 3 834
   24 674 31 018 509 19 577

Not 13 Disposition av vinst eller förlust     

Förslag till vinstdisposition   
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK)  
Balanserat resultat inklusive överkursfond  19 588 519
Årets resultat  26 046 217
  45 634 736
Disponeras så att  
Till aktieägarna utdelas 3,00 SEK per aktie*  32 100 000
I ny räkning överföres  13 534 736
  45 634 736

* Inklusive de 200 000 nyemitterade B-aktierna som var en del av köpeskillingen för förvärvet av Women  
Executive Search Sweden AB. Totalt antal aktier beräknas vid utdelningstillfället uppgå till 10 700 000 aktier.

Not 14 Ställda säkerheter     

 Koncernen Moderbolaget
   2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Företagsinteckningar   2 000 2 000 2 000 2 000
   2 000 2 000 2 000 2 000

Not 15 Händelser efter balansdagen      

Den 2 januari 2019 tillträdde SJR-aktierna i Women Executive Search Sweden AB i enlighet med beskrivningen av förvärvet  
i förvaltningsberättelsen.
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för SJR in Scandinavia AB 
(publ) för räkenskapsåret 2018.

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 32-45.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncern-redovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moder-bolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 2018-12-31 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

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

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

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

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av sidorna 1-31 
(men innefattar inte årsredovisningen, koncern-
redovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.

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

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

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

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

 

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

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

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder anta-
gandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhål-
landen göra att ett bolag och en koncern inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för SJR in Scandinavia AB (publ) för räkenskaps-
året 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

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

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

 

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

• på något annat sätt handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.
 

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

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

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

 
 

Stockholm den 20 mars 2019

 
Crowe Osborne AB

Christer Eriksson
AUKTORISERAD REVISOR
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INBJUDAN

Inbjudan till årsstämma

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken senast den 25 april 2019, dels anmäla 
sin avsikt att delta i årsstämman senast den 25 
april 2019. 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 Euro-
clear Sweden AB 25 april 2019. 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 nedanstående adress. 
Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall 
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den 
juridiska personen bifogas.

Anmälan om deltagande meddelas senast den  
25 april 2019 till:

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

Anmälan kan också göras per e-post:  
ekonomiavdelningen@sjr.se

Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller 
organisationsnummer, telefonnummer, eventuell 
e-postadress samt antal aktier företrädda. Even-
tuella biträden skall också anges (dock högst två). 
Kallelse till årsstämman kommer att ske i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på SJR:s webbplats. Dagord-
ning och ärenden för årsstämman kommer att 
framgå av kallelsen.

UTDELNING
Styrelsen föreslår för 2018 en ordinarie utdelning 
om 3,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag före-
slås 6 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet 
med föreslaget, beräknas utdelning sändas ut från 
Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019.

Aktieägare i SJR in Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 2 maj 2019, kl 16.00 på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, 1 tr Stockholm.

KALENDARIUM
Delårsrapport januari – mars 2019  2019-05-02 kl 15.30
Årsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)  2019-05-02 kl 16.00
Delårsrapport april – juni 2019  2019-08-20 kl 08.30
Delårsrapport juli – september 2019  2019-11-08 kl 08.30
Bokslutskommuniké 2019  februari 2020

ÅRSSTÄMMA
2 maj 2019, kl 16:00
Hotell Anglais  
Humlegårdsgatan 23, 1 tr, Stockholm

Anmälan senast 25 april 2019
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Kontaktuppgifter

STOCKHOLM

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

SJR in Sweden AB
Box 7420
Humlegårdsgatan 20
103 91 Stockholm
Tel: 08-407 55 50
www.sjr.se

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

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

Women Executive Search 
Sweden AB
Stureplan 6
114 35 Stockholm
Tel: Liv Gorosch 070 433 26 44
Anna Stenberg 073 923 25 32
www.wesgroup.se

GÖTEBORG

SJR in Sweden AB
Östra Hamngatan 7
411 10 Göteborg
Tel: 031-333 54 70
www.sjr.se

MALMÖ

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

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

HELSINGBORG

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

KONTAKT
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