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Fortsatt god tillväxt men utmanande kalendereffekt i kvartalet

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 406 miljoner kronor, en ökning med 44 
procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 miljoner 
kronor under årets andra kvartal. Rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent.

"Det är glädjande att vi fortsätter att växa kraftigt och att vår satsning i Norge fallit så väl ut. 
Vidare har vi ökat fokus på att hitta personal att hyra ut, eftersom det börjar bli svårare att hitta 
personal inom vissa yrkeskategorier. Vi har även lanserat en ny hemsida som blivit väl 
mottagen av jobbsökare.", säger Jan Bengtsson VD Uniflex.

"På grund av säsongsvariationer och många helgdagar som infaller på vardagar så är normalt 
omsättning och vinst lägre för oss under första halvåret jämfört med andra halvåret. I andra 
kvartalet i år blir det extra tydligt eftersom april och juni i Sverige endast innehåller 18,5 
arbetsdagar. Detta gör att vi betalat ut ovanligt mycket garantilöner. I Sverige har vi jämfört 
med motsvarande period förra året, upplevt en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och i 
Norge som vi startade för bara ett år sedan har vi god tillväxt och redan en rörelsemarginal på 
2 procent. I England har vi dragit ned på kostnaderna de senaste kvartalen och vi närmar oss 
ett nollresultat. Redan i andra kvartalet har vi fått våra första intäkter i Finland, men starten har 
inte motsvarat våra förväntningar. Personalomsättningen har varit hög vilket gett höga 
kostnader och låg försäljning. Vi förväntar oss en bättre utveckling under andra halvåret då vi 
räknar med att ha ny säljkapacitet på plats."

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, kundtjänst, försäljning, 
administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och 
finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega 
Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö-
och arbetsmiljöcertifierat.
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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Delårsrapporten i korthet

•       Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 406,2 MSEK (281,2), en ökning med 44 procent.  
•       Resultat per aktie i det andra kvartalet uppgick till 0,40 SEK (0,71) före utspädning och 0,39 SEK (0,69) efter utspädning.
•       Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 9,5 MSEK (15,8).
•       Rörelsemarginalen i det andra kvartalet uppgick till 2,3 procent (5,6).
•       Nettoomsättningen för perioden uppgick till 756,9 MSEK (490,6), en ökning med 54 procent.  
•       Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,92 SEK (1,00) före utspädning och 0,91 SEK (0,99) efter utspädning.
•       Rörelseresultatet för perioden uppgick till 22,1 MSEK (22,8), motsvarande en rörelsemarginal på 2,9 procent (4,6).
•       Rörelsemarginalen för perioden exklusive nedskrivningar om 3,7 MSEK uppgick till 3,4 procent (4,6).
•       Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 22,5 MSEK (23,0).
•       Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 15,8 MSEK (16,8).
•       Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -26,6 MSEK (12,7).

Uniflex verksamhet

Omsättning

Perioden

Andra kvartalet

Resultat

Perioden

Andra kvartalet

Verksamheten inom yrkesområdet Bygg & Anläggning fortsätter att utvecklas bra och omsätter nu ca 100 MSEK på årsbasis.

Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (15,8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,7 MSEK (16,0) vilket ger en 
rörelsemarginal om 2,3 procent (5,6) och en vinstmarginal om 2,4 procent (5,7). Verksamheten i Sverige har genererat ett 
rörelseresultat om 10,4 MSEK (17,3), verksamheten i Storbritannien -0,2 MSEK (-0,8), verksamheten i Norge 0,1 MSEK (-
0,7) och verksamheten i Finland -0,8 MSEK (-).

Av första halvårets omsättning i Sverige kommer 61 procent (55) från yrkesområdet Industri och Lager, 32 procent (42) från 
yrkesområdet Kontor och 7 procent (3) från yrkesområdet Bygg & Anläggning.

Uniflex omsättning har under det första halvåret ökat med 54 procent jämfört med samma period föregående år. Bakom den positiva 
omsättningsutvecklingen ligger dels ett fortsatt intensivt säljarbete och dels en fortsatt förbättring av konjunkturen. I juni lanserades 
Uniflex nya hemsida.

Den svaga engelska ekonomin gör att Uniflex omsättning där fortfarande är låg. Kostnaderna har dock minskat jämfört med tidigare 
och resultatet närmar sig noll.

Omsättningen ökade med 54 procent till 756,9 MSEK (490,6). Under det första halvåret stod de fem största kunderna för 39 procent 
(39) av omsättningen. 69 (65) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild 
kund stått för mer än 13 procent (14) av Uniflex omsättning.

Uniflex verksamhet består av fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Storbritannien, Norge och Finland. Av periodens 
omsättning har 743,9 MSEK (486,6) genererats av verksamheten i Sverige, 2,5 MSEK (3,9) av verksamheten i Storbritannien, 10,4 
MSEK (0,1) av verksamheten i Norge och 0,1 MSEK (-) av verksamheten i Finland.

Utifrån Bemanningsföretagens statistik för första kvartalet 2011 bedömdes att den marknad Uniflex är verksamt på i Sverige hade vuxit 
med 57 procent jämfört med samma period 2010. Under motsvarande period växte Uniflex med 69 procent i Sverige. Uniflex 
omsättningsutveckling är alltså högre än totalmarknadens.

Rörelseresultatet uppgick till 22,1 MSEK (22,8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,5 MSEK (23,0). Det ger en 
rörelsemarginal på 2,9 procent (4,6) och en vinstmarginal på 3,0 procent (4,7). Verksamheten i Sverige har genererat ett 
rörelseresultat om 23,6 MSEK (25,0), verksamheten i Storbritannien -0,3 MSEK (-1,5), verksamheten i Norge 0,1 MSEK (-0,7) och 
verksamheten i Finland -1,3 MSEK (-). Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 5 
procent. Under de senaste fem åren har rörelsemarginalen i genomsnitt varit 4,7 procent.

Omsättningen ökade med 44 procent till 406,2 MSEK (281,2) jämfört med samma period föregående år. Av kvartalets 
omsättning har 397,9 MSEK (278,9) genererats av verksamheten i Sverige, 1,5 MSEK (2,2) av verksamheten i 
Storbritannien, 6,7 MSEK (0,1) av verksamheten i Norge och 0,1 MSEK (-) av verksamheten i Finland.

Affärerna i det norska dotterbolaget, som startades under förra sommaren, löper på enligt plan.

Under det andra kvartalet har det finska bolaget redovisat sina första intäkter. 
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Omsättning och rörelseresultat

Utveckling rörelsemarginal

Säsongsvariationer

Sverige England Norge Finland

Januari - Mars 63 (62) 63 (60) 64 (62) 63 (-)

April - Juni 60 (61) 60 (61) 59 (60) 61 (-)

Juli - September 66 (66) 65 (64) 66 (66) 66 (-)

Oktober - December 64 (64) 63 (68) 64 (64) 63 (-)

Helåret 253 (253) 251 (253) 253 (252) 253 (-)

Aktiekapital och kapitalstruktur

Utdelning

Intäkterna är beroende av antalet arbetsdagar i perioden, men även av fördelningen mellan månaderna. I andra kvartalet i år blir det 
extra tydligt eftersom april och juni i Sverige endast innehåller 18,5 arbetsdagar. Antal arbetsdagar under året uppgår till:

Under det andra kvartalet har en uppdelning av aktier (s.k. split) 5:1 genomförts, där varje aktie delats upp i fem aktier av samma 
aktieslag. Aktiekapitalet uppgår per den 30 juni 2011 till 3 472 338 SEK fördelat på 4 023 815 A-aktier och 13 337 875 B-aktier.

Årsstämman den 18 april 2011 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning på 10,00 SEK per 
aktie för räkenskapsåret 2010, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 35 MSEK och cirka 67 procent av 2010 års vinst. Uniflex mål 
för utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av årets vinst i koncernen.
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Teckningsoptioner

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2011 till 4,8 MSEK (18,4). 

Investeringar

Medarbetare

Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda uppgick till 3 413 personer (2 320).

Per den 30 juni 2011 uppgick antalet anställda till totalt 6 059 personer (4 602).

Moderbolaget

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

Risker och osäkerhetsfaktorer

Kvartalsdata apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep
2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009

Nettoomsättning, MSEK 406,2 350,7 370,8 334,7 281,2 209,4 205,7 179,2
Rörelseresultat, MSEK 9,5 12,6 23,1 26,6 15,8 6,9 9,8 3,3
Rörelsemarginal, % 2,3 3,6 6,2 7,9 5,6 3,3 4,8 1,8
Resultat efter finansiella poster, MSEK 9,7 12,8 23,3 26,2 16,0 6,9 10,0 3,3
Periodens resultat, MSEK 6,7 9,1 15,0 19,8 11,9 4,8 7,0 2,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK* 0,40 0,53 0,89 1,18 0,71 0,29 0,41 0,13
Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 0,39 0,52 0,86 1,15 0,69 0,29 0,41 0,13
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK* 4,33 5,94 5,11 4,19 3,01 2,88 2,59 2,18
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK* 4,30 5,89 4,96 4,09 2,93 2,88 2,56 2,18

* Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder.

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 sidan 19 i 
årsredovisningen för 2010.

Aktieoptionsprogrammet 2007/2012 har tecknats av verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje 
option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 22,60 kronor fram till och med 31 oktober 2012. Om 
samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med 3 000 kronor och det egna kapitalet med totalt 
0,3 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,0 
procent av det totala antalet röster i bolaget.

För att förstärka likviditeten i den expansionsfas bolaget befinner sig i, har checkräkningskrediten utökats med 20 MSEK och uppgår 
per 30 juni 2011 till 40 MSEK. Per den 30 juni 2011 har 10 MSEK av krediten utnyttjats.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Aktieoptionsprogrammet 2009/2013 har tecknats av verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje 
option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 15,40 kronor fram till och med 30 april 2013. Per 30 juni 
2011 har samtliga optioner i detta program utnyttjats.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -26,6 MSEK (12,7). Det försämrade kassaflödet beror till största 
delen på en ökning av kundfordringarna till följd av ökad fakturering.

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (1,3). Uniflex har avbrutit IT-projektet med ett nytt 
bemanningssystem och skrivit ned tillgången till noll. Nedskrivningen som belastat rörelseresultatet i det första kvartalet uppgick till 3,7 
MSEK.

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 dotterbolaget Uniflex Sverige AB (556637-
0341).

Uniflex har under året haft tre pågående aktieoptionsprogram, 2007/2012, 2009/2013 och 2010/2014, med 15 000, 0 respektive 125 
000 utestående teckningsoptioner per 2011-06-30.

Aktieoptionsprogrammet 2010/2014 har tecknats av verkställande direktören. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en 
aktie till ett lösenpris om 30,80 kronor fram till och med 30 april 2014. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer 
bolagets aktiekapital öka med 25 000 kronor och det egna kapitalet med totalt 3,8 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra 
cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,4 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Soliditeten per 30 juni 2011 uppgick till 18,4 procent (20,0). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent. 

Uniflex AB, Org nr 556462-0887, Delårsrapport januari-juni 2011



Sida 5 av 9

 
Koncernens resultaträkning i sammandrag Rullande

jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår
MSEK 2011 2010 2011 2010 1007-1106 2010
Nettoomsättning 756,9 490,6 406,2 281,2 1 462,5 1 196,2

Personalkostnader -701,6 -447,8 -380,1 -254,5 -1 329,4 -1 075,7
Övriga kostnader -29,3 -19,9 -16,5 -10,8 -57,2 -47,7
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3
Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -3,7 0,0 0,0 0,0 -3,7 0,0
Rörelseresultat 22,1 22,8 9,5 15,8 71,8 72,5
Resultat från finansiella investeringar 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Resultat efter finansiella poster 22,5 23,0 9,7 16,0 72,0 72,5
Skatt -6,7 -6,2 -3,0 -4,1 -21,4 -20,9
Periodens resultat 15,8 16,8 6,7 11,9 50,6 51,6

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 15,9 16,9 6,8 12,0 51,0 52,0
Minoritetsintresse -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 -0,4

Resultat per aktie före utspädning, SEK* 0,92 1,00 0,40 0,71 2,96 3,07
Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 0,91 0,99 0,39 0,69 2,89 2,99

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen* 17 242 16 944 17 362 16 947 17 103 16 954
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen* 17 502 17 172 17 502 17 377 17 502 17 377

* Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder.

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

MSEK 2011 2010 2011 2010 1007-1106 2010
Periodens resultat 15,8 16,8 6,7 11,9 50,6 51,6

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 0,3 -0,1 0,2 -0,2 0,4 0,0
Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat - - - - - -
Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,3 -0,1 0,2 -0,2 0,4 0,0
netto efter skatt

Summa totalresultat för perioden 16,1 16,7 6,9 11,7 51,0 51,6

Totalresultat för perioden hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 16,2 16,8 7,0 11,8 51,4 52,0
Minoritetsintresse -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 -0,4

Koncernens balansräkning i sammandrag

MSEK 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
Tillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 0,0 3,5 4,1
Inventarier 0,4 0,6 0,6
Uppskjutna skattefordringar 1,0 0,8 1,0
Summa anläggningstillgångar 1,4 4,9 5,7

Kortfristiga fordringar 402,2 231,8 293,1
Likvida medel och kortfristiga placeringar 4,8 18,4 48,7
Summa omsättningstillgångar 407,0 250,2 341,8

Summa tillgångar 408,4 255,1 347,5
 
Eget kapital och skulder
Eget kapital 75,3 51,0 86,9
Kortfristig skuld till kreditinstitut 10,0 - -
Övriga kortfristiga skulder 323,1 204,1 260,6
Summa eget kapital och skulder 408,4 255,1 347,5
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Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2011 2010 2010
Belopp vid periodens ingång 86,9 43,9 43,9
Aktieutdelning -34,7 -10,2 -10,2
Nyemission 6,8 0,2 1,1
Optionspremier, netto - 0,2 0,2
Kapitaltillskott från minoritetsdelägare 0,2 0,2 0,2
Summa totalresultat för perioden 16,1 16,7 51,6
Belopp vid periodens utgång 75,3 51,0 86,9

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2011 2010 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 9,3 12,6 60,9
Förändringar i rörelsekapital -35,9 0,1 -18,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,6 12,7 42,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,4 -1,3 -2,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17,8 -9,6 -8,6
Periodens kassaflöde -44,0 1,8 32,3

48,7 16,7 16,7
Valutakursdifferens i likvida medel 0,1 -0,1 -0,3

4,8 18,4 48,7

Nyckeltal koncernen
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2011 2010 2010

Rörelsemarginal, % 2,9 4,6 6,1

Vinstmarginal, % 3,0 4,7 6,1

71,3 60,5 78,9

Soliditet, % 18,4 20,0 25,0

Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000)* 17 362 16 952 17 002
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000)* 17 502 17 377 17 502

Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000)* 17 242 16 944 16 954
Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000)* 17 502 17 172 17 377

Resultat per aktie före utspädning, SEK* 0,92 1,00 3,07
Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 0,91 0,99 2,99

Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK* 4,33 3,01 5,11
Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK* 4,30 2,93 4,96

Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda 3 413 2 320 2 786
Nettoomsättning per anställd, KSEK  (12 mån rullande) 439 415 429

Antal orter (kontor) per bokslutsdatum 49 42 47

* Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder.

Definitioner nyckeltal

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. 
Omsättning per anställd
Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. 
Utspädning

Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande)

Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid 
periodens början

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid 
periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2011 2010 2010
Nettoomsättning 4,4 4,7 9,1
Personalkostnader -2,9 -3,8 -6,8
Övriga kostnader -1,5 -0,9 -2,3
Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,0 0,1
Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0
Resultat efter finansiella poster 0,1 0,0 0,1
Skatt 0,0 0,0 -0,1
Periodens resultat 0,1 0,0 0,0

Moderbolagets rapport över totalresultat
jan-jun jan-jun Helår

MSEK 2011 2010 2010
Periodens resultat 0,1 0,0 0,0

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 0,1 0,0 0,0

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
Tillgångar
Andelar i koncernföretag 12,5 8,2 8,2
Uppskjutna skattefordringar 0,0 0,0 0,0
Summa anläggningstillgångar 12,5 8,2 8,2

Fordringar koncernbolag 47,8 25,2 97,2
Kortfristiga fordringar 5,0 4,9 0,2
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0,1 0,1 0,2
Summa omsättningstillgångar 52,9 30,2 97,6

Summa tillgångar 65,4 38,4 105,8
 
Eget kapital och skulder
Eget kapital 63,6 35,2 91,4
Kortfristiga skulder 1,8 3,2 14,4
Summa eget kapital och skulder 65,4 38,4 105,8

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

MSEK 2011 2010 2010
Belopp vid periodens ingång 91,4 45,0 45,0
Aktieutdelning -34,7 -10,2 -10,2
Nyemission 6,8 0,2 1,1
Optionspremier, netto - 0,2 0,2
Koncernbidrag, netto - - 55,3
Summa totalresultat för perioden 0,1 0,0 0,0
Belopp vid periodens utgång 63,6 35,2 91,4
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Nya redovisningsprinciper 2011

Rörelsesegment

Intäkter per rörelsesegment, MSEK jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun Helår
2011 2010 2011 2010 2010

Sverige 743,9 486,6 397,9 278,9 1 180,7
Storbritannien 2,5 3,9 1,5 2,2 8,3
Norge 10,4 0,1 6,7 0,1 7,2
Finland 0,1 - 0,1 - -
Intäkter totalt 756,9 490,6 406,2 281,2 1 196,2

Rörelseresultat per rörelsesegment, MSEK jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun Helår
2011 2010 2011 2010 2010

Sverige 23,6 25,0 10,4 17,3 77,4
Storbritannien -0,3 -1,5 -0,2 -0,8 -3,2
Norge 0,1 -0,7 0,1 -0,7 -1,7
Finland -1,3 - -0,8 - -
Rörelseresultat totalt 22,1 22,8 9,5 15,8 72,5

Närstående bolag 

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september 20 oktober 2011, kl. 07.25
Bokslutskommuniké januari 2012

Denna delårsrapport 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 2010 och ska läsas tillsammans med dessa.

Uniflex har kommersiella mellanhavanden med BroHof Golf AB och Poolia AB. Med Poolia AB har Uniflex även vissa 
samarbetsavtal. Uniflex har haft transaktioner med båda parter under perioden (Poolia är tidigare moderbolag till Uniflex). 
Samtliga transaktioner med parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn 
Örås är även ordförande och största aktieägare i BroHof Golf AB och Poolia AB.

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

Uniflex affärsverksamhet omfattar från och med den 1 januari 2011 fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, 
Storbritannien, Norge och Finland. Under andra kvartalet har 0,3 MSEK (-) fakturerats från Sverige till Norge och 0,1 MSEK (-) 
fakturerats från Sverige till Finland. Under perioden har 0,5 MSEK (-) fakturerats från Sverige till Norge och 0,3 MSEK (-) 
fakturerats från Sverige till Finland.
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-juni 2011 ger en rättvisande
översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 18 juli 2011

Björn Örås
Styrelseordförande

 

    Helena Levander Monica Lindstedt
Styrelseledamot Styrelseledamot

 Curt Lönnström Pernilla Ström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Jan Bengtsson
Verkställande direktör

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

För ytterligare information kontakta: 
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 delårsrapport är sådan som Uniflex AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2011 klockan 
07.25 (CET).

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom 
yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ 
OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega 
Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.
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