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VD-ord

God tillväxt och fusion med Poolia

I början av juni kommunicerade Uniflex ett samgående med branschkollegan Poolia. Fusionen är 
villkorad av godkännande på extra bolagstämmor i båda bolagen den 26 juli. Den nya koncernen 
kommer att vara verksam från 1 november. Jan Bengtsson VD Uniflex kommenterar fusionen.

“Tillsammans utgör Poolia och Uniflex en stark aktör som kan erbjuda de tjänster som krävs för att 
lyckas på en konkurrensutsatt marknad. Bolagen kompletterar varandra väl och får tillsammans ett 
bredare tjänsteutbud med stärkt geografisk närvaro samtidigt som vi kan ta tillvara på respektive 
bolags fördelar. Vi blir en mer attraktiv partner till våra kunder vilket tillsammans med en stärkt 
gemensam marknadsorganisation skapar goda förutsättningar för en ökad försäljning. Ett kombinerat 
Poolia och Uniflex skapar även bättre möjligheter för anställda att växa och utvecklas.”

Fusionen beräknas ge kostnadsbesparingar på 20 MSEK årligen med full effekt från hösten 2019. 
Intäktssynergierna bedöms på medellång sikt ge en positiv årlig effekt på rörelseresultatet om cirka 10 
MSEK. Kostnaderna för fusionen beräknas uppgå till 20 MSEK och de kommer till största delen 
belasta 2018. Dessa kostnader kommer fördelas mellan Uniflex AB och Poolia AB. Under det andra 
kvartalet har 2,4 MSEK av fusionskostnaderna kostnadsförts i Uniflex AB.

Uniflex omsättning under det andra kvartalet 2018 ökade med 7 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år och uppgick till 311 miljoner kronor. Rörelseresultatet före fusionskostnader 
uppgick till 5 miljoner kronor motsvarande en rörelsemarginal på 1,6 procent.

Jan Bengtsson, VD Uniflex säger, ”Det är mycket glädjande att både vår norska och finska 
verksamhet växer och visar goda rörelseresultat i det andra kvartalet. Det har möjliggjorts tack vare en 
breddad kundbas och ett lyckosamt rekryteringsarbete. Utfallet under första halvåret i dessa länder 
ger oss en bra bas att bygga vidare på under andra halvan av året”.

Jan Bengtsson, VD Uniflex berättar även, ”I Sverige ökar omsättningen i det andra kvartalet. 
Resultatet ökar likaså, men är belastat med ökade kostnader för att hitta konsulter samt kostnader för 
anpassning till GDPR. Det senare har belastat kvartalets resultat med 1 MSEK. Under det tredje 
kvartalet beräknas kostnaden för GDPR minska till 0,5 MSEK för att därefter uppgå till några hundra 
tusen kronor per kvartal".

För mer information kontakta:
Jan Bengtsson, Verkställande direktör Uniflex, tfn: 073-600 68 10

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning 
av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. 
Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är 
medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och 
Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Uniflex AB, Org nr 556462-0887, Halvårsrapport januari-juni 2018



Sida 2 av 9 

 

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Kvartalet i korthet

•       Nettoomsättningen uppgick till 311 MSEK (292*), en ökning med 7 procent.  
•       Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,03) före och efter utspädning.
•       Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (2,4*), motsvarande en rörelsemarginal på 0,8 procent (0,8*).
•       Under det andra kvartalet har rörelseresultatet belastats med 2,4 MSEK i fusionskostnader.
•       Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 MSEK (2,0*).
•       Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (1,4*).
•       Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,0 MSEK (-0,8).
•       Kvartalets resultat uppgick till 2,9 MSEK (0,6).
•       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 MSEK (-10,3), motsvarande -0,31 SEK (-0,59) per aktie.
•       Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de föreslår att bolagen går samman genom en fusion.
         Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan.
         Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.

Perioden i korthet

•       Nettoomsättningen uppgick till 588 MSEK (565*), en ökning med 4 procent.  
•       Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (0,27) före och efter utspädning.
•       Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (9,5*), motsvarande en rörelsemarginal på 1,4 procent (1,7*).
•       Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,3 MSEK (8,9*).
•       Resultat efter skatt uppgick till 8,7 MSEK (6,4*).
•       Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,1 MSEK (-1,6).
•       Periodens resultat uppgick till 8,8 MSEK (4,8).
•       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,6 MSEK (18,8), motsvarande 0,90 SEK (1,09) per aktie.
•       Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de föreslår att bolagen går samman genom en fusion.
         Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan.
         Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.
•       Per den 1 januari 2018 har Uniflex sålt samtliga aktier i det tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH
         för en köpeskilling uppgående till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen uppgår till minus 1 MSEK och
         belastade resultatet i det fjärde kvartalet 2017.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Uniflex verksamhet
Affärsidé, Strategi och Ledstjärnor

Sverige

Norge

Finland

Omsättning
Perioden januari-juni

Uniflex ska vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov 
inom vår nisch. Uniflex strategi är; Rätt pris, Snabbhet och Flexibilitet. Uniflex ledstjärnor är; Affärsfokus, Engagemang, Glädje och 
Ansvarstagande.

Omsättningen i Norge har under det andra kvartalet 2018 ökat med 32 procent i lokal valuta jämfört med föregående år. Bolaget 
uppvisar återigen vinst i kvartalet. Vinsten och den ökade omsättningen kan hänföras till en kombination av bolagets ökade 
säljinsatser och en förbättrad norsk ekonomi.

Av periodens omsättning i Sverige kommer 76 procent (66) från arbetarsidan och 24 procent (34) från tjänstemannasidan.

Uniflex omsättning har under det andra kvartalet 2018 ökat med 4 procent jämfört med föregående år och även rörelsemarginalen har 
ökat. Tillväxten inom yrkesområdena industriarbetare och lagerpersonal har varit tillfredsställande, men omsättningen inom 
kundservicesegmentet har minskat. Bolaget har anställt fler rekryterare för att öka inflödet av kandidater.

I Finland har bolagets omsättning i det andra kvartalet 2018 ökat med 34 procent i lokal valuta jämfört med föregående år. Bolaget 
uppvisar återigen vinst i kvartalet. Under 2018 har bolaget öppnat sitt tredje kontor i landet.

Uniflex verksamhet består av tre rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge och Finland. Av periodens omsättning har 
532 MSEK (523) genererats av verksamheten i Sverige, 41 MSEK (30) av verksamheten i Norge och 15 MSEK (12) av verksamheten 
i Finland. Verksamheten i Tyskland har sålts per 1 januari 2018 och redovisas som avvecklad verksamhet.

Utifrån Kompetensföretagens statistik för första kvartalet 2018 bedömdes att den bemanningsmarknad Uniflex är verksamt på i 
Sverige hade ökat med 10 procent jämfört med samma period 2017. Under motsvarande period minskade Uniflex med 0,5 procent i 
Sverige. Uniflex mål är att öka mer än totalmarknaden.

Omsättningen ökade med 4 procent till 588 MSEK (565). Under det första halvåret stod de fem största kunderna för 24 procent (29) av 
omsättningen. 70 (68) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund 
stått för mer än 5 procent (10) av Uniflex omsättning.

Den 25 maj började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. För att kunna följa den och dra nytta av dess fördelar har 
Uniflex lagt ned ett digert arbete, vilket även inneburit merkostnader i form av systemanpassningar och konsultinsatser. Kostnaderna 
för GDPR-arbetet uppgår i det andra kvartalet till 1 MSEK.
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Andra kvartalet

Resultat

Perioden januari-juni

Andra kvartalet

Omsättning och rörelseresultat

Utveckling rörelsemarginal

Säsongsvariationer

Sverige Norge Finland

januari - mars 63 (64) 62 (64) 63 (64)

april - juni 60 (59) 60 (59) 61 (60)

juli - september 65 (65) 65 (65) 65 (65)

oktober - december 62 (63) 62 (63) 61 (62)

Helåret 250 (251) 249 (251) 250 (251)

Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (9,5), inkl. fusionskostnader på 2,4 MSEK, och resultatet efter finansiella poster uppgick till 
10,3 MSEK (8,9). Det ger en rörelsemarginal på 1,4 procent (1,7) och en vinstmarginal på 1,7 procent (1,6). Verksamheten i Sverige 
har genererat ett rörelseresultat om 8,6 MSEK (10,1), exkl. fusionskostnader om 2,4 MSEK, verksamheten i Norge 1,5 MSEK (-0,8) 
och verksamheten i Finland 0,4 MSEK (0,2). Uniflex har som mål att rörelsemarginalen ska uppgå till 5 procent. Under de senaste fem 
åren har rörelsemarginalen i den kvarvarande verksamheten i genomsnitt varit 2,8 procent, se diagram nedan.

Omsättningen ökade med 7 procent till 311 MSEK (292) jämfört med samma period föregående år. Av kvartalets omsättning har 279 
MSEK (268) genererats av verksamheten i Sverige, 24 MSEK (18) av verksamheten i Norge och 8 MSEK (6) av verksamheten i 
Finland. Verksamheten i Tyskland har sålts per 1 januari 2018 och redovisas som avvecklad verksamhet.

Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (2,4), inkl. fusionskostnader på 2,4 MSEK, och resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,2 
MSEK (2,0) vilket ger en rörelsemarginal om 0,8 procent (0,8) och en vinstmarginal om 1,0 procent (0,7). Verksamheten i Sverige har 
genererat ett rörelseresultat om 3,5 MSEK (2,3), exkl. fusionskostnader om 2,4 MSEK, verksamheten i Norge 1,1 MSEK (0,1), 
verksamheten i Finland 0,3 MSEK (0,1).

Intäkterna är beroende av antalet arbetsdagar i perioden, men även av fördelningen mellan månaderna. Antal arbetsdagar under året 
uppgick till:
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Aktiekapital och kapitalstruktur

Utdelning

Teckningsoptioner

Likviditet och finansiering

Inkomstskatt

Investeringar

Medarbetare

Moderbolaget

Väsentliga händelser under rapportperioden

Händelser efter rapportperiodens utgång

Risker och osäkerhetsfaktorer

Kvartalsdata apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep
Justerat för avvecklad verksamhet 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016
Nettoomsättning, MSEK 311,1 277,0 314,7 307,1 291,6 273,8 304,7 295,3
Rörelseresultat, MSEK 2,5 5,6 12,8 14,2 2,4 7,1 8,0 11,6
Rörelsemarginal, % 0,8 2,0 4,1 4,6 0,8 2,6 2,6 3,9
Resultat efter finansiella poster, MSEK 3,2 7,1 12,6 14,4 2,0 6,9 8,1 13,0
Periodens resultat, MSEK 2,9 5,9 8,2 11,6 0,6 4,2 1,7 10,9
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,17 0,34 0,47 0,67 0,03 0,24 0,10 0,63
Eget kapital per aktie före/efter utspädning, SEK 3,81 5,32 5,04 4,56 3,90 5,36 5,10 5,00
Kassaflöde per aktie före/efter utspädning, SEK -0,31 1,21 0,51 -0,56 -0,59 1,68 1,65 -1,13

Uniflex har en checkräkningskredit om 20 MSEK (20). Per den 30 juni 2018 har 0,0 MSEK (0,0) av krediten utnyttjats.

Uniflex verksamhet påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Uniflex väsentliga risk- och 
osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på 
personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del 
rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidorna 52-
53 i årsredovisningen för 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 15,6 MSEK (18,8), motsvarande 0,90 SEK (1,09) per aktie.

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 MSEK (0,0).

Moderbolagets verksamhet består av att tillhandahålla lednings- och managementtjänster till de i koncernen ingående dotterbolagen. 
Samtliga anställda i Sverige, med undantag för bolagets VD Jan Bengtsson, är anställda i Uniflex Sverige AB med dotterbolag.

Soliditeten per 30 juni 2018 uppgick till 20,9 procent (22,5). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent.

Skattekostnaden för koncernen uppgick för perioden till 1,6 MSEK (2,5), och avser i sin helhet den svenska verksamheten, vilket ger 
en effektiv skattesats på 16 procent (34). Ingen skatteeffekt har beaktats på resultaten eller på de ackumulerade underskotten i de 
utländska dotterbolagen.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltidsanställda uppgick till 2 213 personer (2 264).

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet anställda till 3 273 personer (3 682).

Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de föreslår att bolagen går samman genom en fusion. Styrelserna har 
enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i 
Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia. Fusionen sker med en utbytesrelation som innebär att varje aktie i Uniflex 
ersätts med 1,7 nya aktier i Poolia. Fusionen är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma i respektive bolag den 26 juli 2018 
och beräknas vara genomförd under oktober 2018. För ytterligare information, se bolagets hemsida www.uniflexgroup.com.

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 23,4 MSEK (37,5).

För ytterligare beskrivning av aktieoptionsprogrammet hänvisas till sidan 47 i årsredovisningen för 2017.

Aktiekapitalet uppgår per den 30 juni 2018 till 3 472 338 SEK fördelat på 4 023 815 A-aktier och 13 337 875 B-aktier.

Uniflex har ett pågående aktieoptionsprogram, aktieoptionsprogrammet 2015/2019, med 78 000 utestående teckningsoptioner per 
2018-06-30, där varje option berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 32,50 kronor under perioden 1 juni 2016-31 maj 2019.

Årsstämman den 23 april 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning om 1,65 SEK per 
aktie för räkenskapsåret 2017, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 28,6 MSEK och cirka 117 procent av årets vinst.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag Rullande

jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår
MSEK 2018 2017 2018 2017 1707-1806 2017
Nettoomsättning 588,1 565,4 311,1 291,6 1 209,9 1 187,1
Personalkostnader -559,0 -537,6 -296,6 -280,1 -1 135,0 -1 113,6
Övriga kostnader -21,0 -18,3 -12,0 -9,1 -39,8 -37,1
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat 8,1 9,5 2,5 2,4 35,1 36,4
Resultat från finansiella investeringar 2,2 -0,6 0,7 -0,4 2,2 -0,5
Resultat efter finansiella poster 10,3 8,9 3,2 2,0 37,3 35,9
Skatt -1,6 -2,5 -0,3 -0,6 -7,3 -8,2
Periodens resultat från kvarvarande 8,7 6,4 2,9 1,4 30,0 27,7
verksamheter
Resultat från avvecklad verksamhet 0,1 -1,6 0,0 -0,8 -1,5 -3,2
Periodens resultat 8,8 4,8 2,9 0,6 28,5 24,5

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 8,8 4,8 2,9 0,6 28,5 24,5
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK
Från kvarvarande verksamheter 0,50 0,36 0,17 0,08 1,72 1,59
Från avvecklad verksamhet 0,01 -0,09 0,00 -0,05 -0,08 -0,18
Totalt resultat per aktie 0,51 0,27 0,17 0,03 1,64 1,41

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362

Koncernens rapport över totalresultat Rullande
jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår

MSEK 2018 2017 2018 2017 1707-1806 2017
Periodens resultat 8,8 4,8 2,9 0,6 28,5 24,5

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras
till resultatet
Omräkningsdifferenser -1,4 0,5 -0,4 0,3 -1,5 0,4
Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat - - - - - -
Summa övrigt totalresultat för perioden, -1,4 0,5 -0,4 0,3 -1,5 0,4
netto efter skatt

Summa totalresultat för perioden 7,4 5,3 2,5 0,9 27,0 24,9

Totalresultat för perioden hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 7,4 5,3 2,5 0,9 27,0 24,9
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Koncernens balansräkning i sammandrag

MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,5 0,0
Uppskjutna skattefordringar 0,4 0,3 0,4
Summa anläggningstillgångar 0,4 0,8 0,4

Kortfristiga fordringar 292,8 263,5 270,1
Likvida medel 23,4 37,5 35,7
Tillgångar som innehas för försäljning - - 7,0
Summa omsättningstillgångar 316,2 301,0 312,8

Summa tillgångar 316,6 301,8 313,2
 
Eget kapital och skulder
Eget kapital 66,2 67,8 87,5
Kortfristiga skulder 250,4 234,0 222,0
Skulder som har direkt samband med tillgångar för försäljning - - 3,7
Summa eget kapital och skulder 316,6 301,8 313,2
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Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2018 2017 2017
Belopp vid periodens ingång 87,5 88,6 88,6
Aktieutdelning -28,6 -26,0 -26,0
Summa totalresultat för perioden 7,4 5,3 24,9
Belopp vid periodens utgång 66,2 67,8 87,5

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun Helår

MSEK 2018 2017 2018 2017 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -2,3 -1,1 -2,4 -3,7 21,0
Förändringar i rörelsekapital 17,9 19,9 -3,0 -6,6 -3,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,6 18,8 -5,4 -10,3 17,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28,6 -26,0 -28,6 -26,0 -26,0
Periodens kassaflöde -12,9 -7,2 -34,0 -36,3 -8,1
Likvida medel vid periodens början 36,5 45,0 57,3 74,0 45,0
Avgår likvida medel i avyttrad verksamhet -0,8 - - - -
Valutakursdifferens i likvida medel 0,6 -0,2 0,1 -0,1 -0,4
Likvida medel vid periodens slut 23,4 37,5 23,4 37,5 36,5
- Likvida medel inkluderade i tillgångar för försäljning - -1,9 - -1,9 -0,8
Likvida medel från kvarvarande verksamheter 23,4 35,6 23,4 35,6 35,7

Kassaflöde från avvecklad verksamhet ingår med: 0,1 0,1 0,0 -0,3 -1,0

Nyckeltal koncernen
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2018 2017 2017
Rörelsemarginal*, % 1,4 1,7 3,1
Vinstmarginal*, % 1,7 1,6 3,0

35,1 20,6 29,9
Soliditet, % 20,9 22,5 27,9

Antal utestående aktier vid periodens slut före och efter utspädning (000) 17 362 17 362 17 362

Antal utestående aktier, genomsnitt före och efter utspädning (000) 17 362 17 362 17 362

Totalt resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,51 0,27 1,41

Eget kapital per aktie vid periodens slut före och efter utspädning, SEK 3,81 3,90 5,04

Kassaflöde per aktie före och efter utspädning, SEK 0,90 1,09 1,03

Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda 2 213 2 264 2 354
Omsättning per anställd, KSEK  (12 mån rullande) 520 485 509

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Definitioner av nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. 
Vinstmarginal
Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.
Genomsnittligt eget kapital
Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital.
Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Omsättning per anställd
Omsättningen, inkl. avvecklad verksamhet, dividerad med medelantalet anställda. 
Utspädning

Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande)

Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

Uniflex använder sig av ett antal alternativa nyckeltal, även kallat APM (Alternative Performance Measures) för att förmedla en 
rättvisande bild av Uniflex resultat och finansiella ställning. Nedan följer definitioner av använda alternativa nyckeltal.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2018 2017 2017
Nettoomsättning 4,5 4,2 6,6
Personalkostnader -3,1 -2,9 -6,0
Övriga kostnader -3,8 -1,3 -2,9
Rörelseresultat -2,4 0,0 -2,3
Koncernbidrag - - 17,0
Utdelningar från andelar i koncernföretag - - 32,0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,4 0,6 1,1
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -7,3 -12,4
Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0
Resultat efter finansiella poster -2,0 -6,7 35,4
Skatt 0,0 0,0 -3,6
Periodens resultat -2,0 -6,7 31,8

Moderbolagets rapport över totalresultat
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2018 2017 2017
Periodens resultat -2,0 -6,7 31,8

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser - - -
Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat - - -
Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,0 0,0 0,0
netto efter skatt

Summa totalresultat för perioden -2,0 -6,7 31,8

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Andelar i koncernföretag 10,1 14,9 11,3
Summa anläggningstillgångar 10,1 14,9 11,3

Fordringar koncernbolag 25,9 31,2 40,2
Kortfristiga fordringar 3,7 1,9 0,1
Likvida medel 9,8 2,5 0,9
Summa omsättningstillgångar 39,4 35,6 41,2

Summa tillgångar 49,5 50,5 52,5
 
Eget kapital och skulder
Eget kapital 20,1 12,2 50,7
Skulder koncernbolag 25,9 37,2 0,0
Kortfristiga skulder 3,5 1,1 1,8
Summa eget kapital och skulder 49,5 50,5 52,5

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2018 2017 2017
Belopp vid periodens ingång 50,7 44,9 44,9
Aktieutdelning -28,6 -26,0 -26,0
Summa totalresultat för perioden -2,0 -6,7 31,8
Belopp vid periodens utgång 20,1 12,2 50,7
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Nya redovisningsprinciper 2018

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas

Rörelsesegment

Intäkter per rörelsesegment, MSEK jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun Helår
2018 2017 2018 2017 2017

Sverige 531,6 523,4 278,7 268,2 1 076,6
Norge 41,5 30,4 23,9 17,5 86,7
Finland 15,0 11,6 8,5 5,9 23,8
Tyskland - 10,8 - 5,2 23,6
Intäkter totalt 588,1 576,2 311,1 296,8 1 210,7
Avgår intäkter från avvecklad verksamhet (Tyskland) - -10,8 - -5,2 -23,6
Nettoomsättning 588,1 565,4 311,1 291,6 1 187,1

Rörelseresultat per rörelsesegment, MSEK jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun Helår
2018 2017 2018 2017 2017

Sverige 8,6 10,1 3,5 2,3 34,2
Norge 1,5 -0,8 1,1 0,1 1,6
Finland 0,4 0,2 0,3 0,1 0,6
Tyskland - -1,6 - -0,9 -2,9
Ofördelade moderbolagskostnader -2,4 0,0 -2,4 0,0 0,0
Avgår rörelseresultat från avvecklad verksamhet (Tyskland) - 1,6 - 0,9 2,9
Rörelseresultat totalt 8,1 9,5 2,5 2,4 36,4

Närstående bolag 

Valberedning

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller 
moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Uniflex affärsverksamhet omfattar tre rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge och Finland. Under andra 
kvartalet har 0,1 MSEK (0,1) fakturerats från Sverige till Norge och 0,0 MSEK (0,0) fakturerats från Sverige till Finland. Under 
perioden har 0,3 MSEK (0,3) fakturerats från Sverige till Norge och 0,1 MSEK (0,1) från Sverige till Finland.

Valberedningen som består av Hans Hedström (Carnegie Fonder AB), Caroline Örås samt Björn Örås och där Hans Hedström 
utsetts till valberedningens ordförande, har tillsatts genom att styrelsens ordförande sammankallat de per utgången av tredje 
kvartalet tre röstmässigt största aktieägarna, vilka, om de så önskat, utsett var sin representant som, tillsammans med 
styrelsens ordförande, utgör valberedningen.

Denna halvårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i 
Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de 
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för 2017 och ska läsas tillsammans med dessa.

Uniflex har kommersiella mellanhavanden och även vissa samarbetsavtal med Poolia AB. Samtliga transaktioner mellan 
parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och 
största aktieägare i Poolia AB, Dedicare AB och BroHof Golf AB.

IFRS 16 Leasingavtal, ersätter från och med 2019 den befintliga standarden IAS 17 Leasingavtal. Den nuvarande 
klassificeringen i operationell och finansiell leasing ersätts av en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska 
redovisas i balansräkningen. Uniflex, som inte kommer att förtidstillämpa IFRS 16, är i process med att analysera effekterna av 
IFRS 16 genom en kartläggning av koncernens leasingavtal.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder har från och med 2018 ersatt tidigare standarder gällande intäktsredovisning. Den nya 
standarden innebär en kontrollbaserad modell för intäktsredovisningen och Uniflex har analyserat effekterna av IFRS 15 och 
slutsatsen är att detta inte medfört skillnader i vare sig belopp eller tidpunkt för när intäkter redovisas, varför någon justering av 
ingående balanser 2018 inte har skett.

IFRS 9 Finansiella instrument har från och med 2018 ersatt tidigare standarder gällande finansiella instrument. Uniflex har 
analyserat effekterna av IFRS 9 och inga väsentliga effekter har identifierats varför någon justering av ingående balanser 2018 
inte har skett.
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Bolagsstämma och kommande rapporttillfällen

Rapporttillfällen:
Delårsrapport januari-september 2018 19 oktober 2018, kl. 13.30

Avgivande och intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att halvårsrapporten för perioden januari-juni 2018 ger en rättvisande
översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Jenny Pizzignacco
Styrelseledamot

Staffan Jufors
Styrelseledamot

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kontaktpersoner hos Uniflex:
Jan Bengtsson, VD, tfn 08-555 368 10
Kent Thudén, Ekonomichef, tfn 08-555 368 50

Uniflex AB (publ) www.uniflex.se
Arenavägen 57 Tel: 08-555 368 00
Box 7014 Fax: 08-555 368 01
121 07 Stockholm-Globen  Org nr: 556462-0887 

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 07.25 (CEST).

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom 
yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, 
Small Cap, och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med 
LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Stockholm den 13 juli 2018

Jan Bengtsson
Verkställande direktör

Eva Gidlöf
Styrelseledamot

Henrik Källén
Styrelseledamot

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 26 juli 2018 kl. 14.00 i Poolia AB:s lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm.

Björn Örås
Styrelseordförande
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