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Om Kollect

Kollect, grundat i Waterford på Irland, är ett disruptivt 

innovationsföretag inom avfallshantering. Företagets 

aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market 

(symbol: KOLL). Mangold Fondkommission AB är 

Certified Adviser åt Företaget (Tel. + 46 8 5030 1550, 

CA@mangold.se, www.mangold.se)

Företaget erbjuder tjänster till två kundkategorier:De 

som beställer upphämtning av avfall (soptunnor, 

containrar, avfallssäckar och bortforsling av skrot) via 

Kollects bokningstjänst online, samt de som själva 

lämnar av sitt avfall i de smarta avfallskomprimatorerna 

BIGbin.

Tjänsterna inkluderar fastighetsnära hämtning 

av hushållsavfall, insamlingstjänster för företag, 

containeruthyrning, avfallssäckar och bortforsling av 

grovsopor som möbler och andra större föremål.

För mer information, besök www.kollect.ie.
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ÅRET I KORTHET OCH NYCKELTAL

Kort om Kollect  

Bolag i tillväxtfas 
Grundat 2015 med 

verksamhet på Irland och i 
Storbritannien Noterat på 

Nasdaq First North Market 
2019, omsättning på 46 

miljoner SEK 2020

Två affärsmodeller
a. Avfallsupphämtning - en 

marknadsplats online 
sätter kunder i kontakt 
med tjänsteleverantörer 
inom bortskaffande och 
hantering av avfall

b. Waste Drop Off - Stora, 
smarta soptunnor 
“BIGbins”

Kundfokus

95 procent av våra kunder 
att de skulle rekommendera 

våra tjänster

Nyskapande produkter 

Kollect var först på marknaden 
med ett Pay-As-You-Go 
Bin Collection-alternativ 

och är ledande inom 
branschändring inom Business 

to Business (B2B) och 
Business to Consumer (B2C) 

onlineplattformar.

Industrisektorns 
störningar

Vi uppskattar 2020 att 0,5% 
av avfallsaktiviteten var online, 

jämfört med 15% i andra 
industrier. Avfallsföretag 

fokuserar på fysisk infrastruktur 
där Kollect gör det enkelt för 

kunder att boka en avfallstjänst 
online.

Hög tillväxttakt 

CAGR på 103 procent 
mellan 2016 och 2020
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Finansiella siffror

Key Figures (SEK ‘000s) Full Year 2020 Full Year 2019

Intäkter från den löpande verksamheten 46,141 29,382

Förlust före skatt (12,035) (9,465)

Likvida medel 2,351 915

Finansiella höjdpunkter 
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Figure 2 - Revenue v. Gross Margin
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Figure 3 - Gross Profit
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Figure 1 - Split of Recurring v. Non Recurring Revenue

Recurring Non Recurr ing

Framgångsrik fokusering på återkommande 
intäkter under andra halvåret 2020. 
Återkommande intäkter svarade för 61 
procent av intäkterna under Q4 2020, upp 14 
procentenheter från 47 procent under Q4 2019 

Bruttoresultatet från den löpande verksamheten 
uppgick till 5,5 miljoner SEK under Q4 2020, en 
ökning på 110 procent jämfört med Q4 2019 då 
det uppgick till 2,6 miljoner SEK och en ökning på 
27 procent jämfört med 4,3 miljoner SEK under 
Q3 2020.

Intäkter om 46,1 miljoner SEK under kalenderåret 
2020, en ökning med 57 procent, att jämföra med 
29,4 miljoner SEK för kalenderåret 2019     
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Vad våra kunder säger  

Grundläggande värderingar

Lever våra värderingar i att leverera utmärkt kundservice.

1.  Service med ”wow-faktor”:Service med ”wow-faktor”: Ge kunderna en servicenivå som får dem att haja till  -  

2.  Var den du ärVar den du är: med en attityd att allt är möjligt: Genuin, positiv och med en attityd att allt är möjligt 

3.  HederlighetHederlighet: Agera rättframt och hederligt 

4.  LyhördhetLyhördhet: Var alert och håll kunderna uppdaterade hela tiden 

Kundserviceresan hos Kollect återspeglar grundarnas och ledningens värderingar och sätter kunden i 
affärsprocessernas första rum. På så vis skapas en företagskultur av att  “vi hittar en lösningvi hittar en lösning” .

4.75/ 5
GENOMSNITTLIGT BETYG

PÅ FACEBOOK, TRUSTPILOT 
OCH ANDRA WEBBPLATSER 

1,000 RECENSIONER 

FRÅN MER ÄN 
AV KUNDERNA 
KOLLECT

På Kollect är Kundservice inte en avdelning 
– det är hjärtat i hela organisationen. Det 
kan man se på de kommentarer och online-
recensioner som våra kunder tar sig tid att 
skriva. Det är inte bara så vi arbetar, det är 
också förankrat i vår djupt rotade kultur att 
alltid göra en extra ansträngning för kunden.  

”Kundomsorgen är alltid strålande! 
I kväll fick jag hjälp av Cora, som var 
förtjusande och ordnade upp allt. Det 
tog inte alls lång tid. Jag rekommenderar 
gärna Kollect till alla.” (Laura Cassin)

”Fantastisk service, alltid på 
utsatt tid. Min kontakt där 
kan man lita på i alla lägen! 
10/10” (Dee Kinsella)

UR RECENSIONERNA
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Höjdpunkter för året som upphörde 31 december 2020  

Höjdpunkter från verksamheten

• Förvärvet av en BIGbin-konkurrent inom avfallsavlämning slutfördes och utökade nätverket med 11 etablerade 
och aktiva lokaliseringar tillsammans med 23 stycken komprimatorer. 

• Det totala antalet BIGbin-lokaliseringar mer än fördubblades, från 14 i december 2019 till 31 i december 2020. 

• Vi byggde vidare på lanseringen på den brittiska marknaden och konsoliderade vår bas i Manchester. 

• 2020 lanserades en kommersiell gren som inom loppet av 8 månaders verksamhet (i december 2020) hade över 
100 kunder. Nyckelanställningar gjordes inom logistik, kommersiell kontohantering och affärsutveckling.

• Partnerskap ingicks med stora bolag på företagssidan, som JJ Rhatigans avseende containeruthyrningstjänsten i 
mars 2020  och Ez Living Interiors avseende riksomfattande bortforsling av grovsopor.

• Stora kontrakt säkrades med bolag inom fastighetsförvaltning, bland andra CTS, IRES, Camelot Europe och 
Ability properties.

Teknikens höjdpunkter

• En egenutvecklad teknisk lösning togs fram för att hantera det unika erbjudandet för avfallshämtning med betalning 
per användning som riktas till hushålls- och företagskunder i Waterford. Med lösningen kan Kollect tillgodose 
kundernas behov via en behovsstyrd plattform.

• En ny teknisk lösning introducerades i april 2020 för att stödja optimeringen av återkommande sophämtningskunder. 
Tekniken har införts för att effektivisera ett antal led i upphämtningsprocessen för soptunnor.

• Ett antal tekniska lösningar har också introducerats för att hantera olika tjänstevertikaler, bland annat en 
automatisering av kundresan i sin helhet från bokning till genomförande som driftsattes i början av 2020.

• För att förstärka resurserna tillskapades en strategisk teknisk styrgrupp med mandat att utvärdera de nuvarande 
behoven och ta fram en strategisk plan i medellångt perspektiv kopplad till Kollects strategiska plan.

• Under fjärde kvartalet 2020 utvecklades en företagsapp för lansering under början av 2021, med målet att erbjuda 
företagskunderna en unik upplevelse. Appen har gett upphov till en djupare förståelse för kundbehoven på 
företagssidan, och därför planeras en utrullning av ytterligare tekniska lösningar som ska förbättra förmågan att bistå 
företagskunder. 
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Bästa aktieägare,

Å styrelsens vägnar har jag glädjen att få presentera vår första årsredovisning som noterat bolag, för perioden 
fram till 31 december 2020.

Vårt uppdrag är att skapa enkla metoder för att samla in allt avfall på ett hållbart sätt, och att alltid överträffa 
kundernas förväntningar. Det gör vi genom vår online-plattform, en teknikdriven marknadsplats som kopplar 
samman avfallskunder och leverantörer, och vår BIGbin-avfallsavlämning, fysiska avfallskomprimatorer med 
smart teknik som i nuläget finns utplacerade i anslutning till bensinstationer och butiker.  Det centrala för de 
här affärsvertikalerna är hållbarhet.

Bolaget börsintroducerades på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 19 december 2019.  Vår 
resa hade fram till dess bestått av obruten tillväxt i såväl totala intäkter som bruttomarginal, och med ett 
minimalt kapitalunderlag. Målet med börsintroduktionen var att anskaffa tillväxtkapital för att dra nytta av 
de avsevärda marknadsmöjligheter som fanns både på Irland och utomlands, och att etablera bolaget som en 
disruptör på marknaden. Som vi alla vet slog covid-19 till inte långt efter kapitalanskaffningen, med omfattande 
nedstängningar av verksamheter på Irland och stor osäkerhet som följd.  Än i denna dag fortsätter viruset att 
ge upphov till störningar på livets alla områden.

Under den här tiden har Bolaget visat en oerhörd motståndskraft. Intäkterna nådde med 12,9 MSEK sin 
högsta nivå någonsin under fjärde kvartalet 2020, en uppgång med 48 procent jämfört med föregående år. 
Bruttoresultatet uppgick till 5,5 MSEK, en ökning med 110 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Ett 
lika viktigt och tillfredsställande resultat är att återkommande intäkter svarade för 61 procent av de totala 
intäkterna under fjärde kvartalet 2020

Vi fortsätter att satsa alla våra resurser på tillväxt och fördelar kapitalet efter hur vi bedömer att effekten blir 
störst på lång sikt. Vi har gjort kraftiga investeringar i vår plattform under 2020, och fortsatt under 2021. 
Resultatet av detta återspeglas bland annat i tillväxten av våra återkommande intäkter och antalet femstjärniga 
recensioner på Trustpilot. Vi kommer att fortsätta vårt investeringsprogram på samma sätt.

Under 2020 genomförde vi vårt första förvärv som noterat bolag, finansierat av en riktad nyemission. Bolaget 
vi förvärvade har nu integrerats i vår BIGbin-vertikal och bidrar redan till vår lönsamhet. Detta betraktar vi som 
ett framgångsexempel på vad vår börsnotering innebär för tillgången på tillväxtkapital. Vi fortsätter att hålla 
ögonen öppna efter fler lämpliga tillfällen av samma slag för att accelerera tillväxten. 

Styelseordförande har 
ordet
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Till det gångna årets höjdpunkter hör också öppnandet av vår verksamhet i Storbritannien, i Manchester 
med omnejd. Tyvärr har Storbritannien tidvis varit hårt belastat av företagsnedstängningar, vilket gjort det 
svårt för oss att få upp farten där.  Vi är dock fortsatt övertygade om att vårt tillvägagångssätt kommer att 
visa sig framgångsrikt i slutändan, och samma B2B-plattformsstrategi kommer därefter att kunna tillämpas 
även på andra städer i Storbritannien. Vi ser fram emot att kunna bedriva verksamhet där under mer normala 
förhållanden.

Det har funnits många utmaningar under tiden efter börsintroduktionen. Bolaget har tvingats ta steget från 
privatägt uppstartsbolag till noterat bolag med hög tillväxt. En av utmaningarna har varit att ledningsstruktur 
och ansvarsområden har behövt förändras och utvecklas. Förändring är ofrånkomligt, och vi välkomnar detta. 
Vi vet att det också kommer att innebära möjligheter, både för företaget och våra anställda.

Jag vill passa på att tacka mina kollegor i styrelsen för deras stöd under den här tiden. John Hegarty och Robbie 
Skuse, två av företagets medgrundare, har lämnat sina platser i styrelsen under inledningen av 2021. Vi tackar 
dem för deras insats och ser fram emot att välkomna nya företagsexterna talanger till styrelsen. Vår VD, John 
O´Connor, har gjort ett fenomenalt arbete med att leda företaget från grundandet, via börsnoteringen, och 
fram till dess nuvarande läge.  Han skulle vara den förste att uttrycka sitt erkännande för de andra grundarnas 
och ledningsgruppens insatser och förmågor, och jag tackar honom och dem å allas våra vägnar.

Personalstyrkan har ökat påtagligt och var och en har bidragit enormt till vår framgång. Även personalen 
förtjänar vår tacksamhet. 

En annan avgörande framgångsfaktor har utgjorts av våra kunder, och att erbjuda dem den bästa tänkbara 
kundupplevelsen har varit vårt oavvända fokus. Vårt hållbarhetsbudskap har definitivt slagit an hos dem, och vi 
kommer att fortsätta möta dem med insikten att de bär vår framtid i sina händer.

Jag tror att vårt koncentrerade fokus på kunderna och vår tydliga resultatorientering kommer att visa vägen till 
fortsatta framgångar framöver. Vi ser fram emot att fortsätta på den resan tillsammans med våra aktieägare

Johnny Fortune 
Ordförande
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Bästa  aktieägare,Bästa  aktieägare,

Vår första årsredovisning omfattar en viktig del av Bolagets korta historia, däribland den kanske viktigaste 
händelsen hittills: noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Börsintroduktionen har varit helt omvälvande 
för bolaget, inte minst genom att den gett oss tillgång till det kapital vi behöver för att utnyttja Kollects tillfälle inom 
avfallsteknikbranschen.

Affärsmodellen 

I mitt första brev till aktieägarna skrev jag om vårt uppdrag ”att skapa enkla metoder för att samla in allt avfall på 
ett hållbart sätt, och att alltid överträffa kundernas förväntningar”, och om hur kritiskt det är att verksamheten drivs 
med ett genuint syfte för att kunna etablera ett varumärke som står sig och ett framgångsrikt företag. 

Under det senaste årets lopp har vi gjort stora framsteg mot vår tudelade vision, men de möjligheter som Kollect 
och vår avfallsavlämningsverksamhet BIGbin ännu har framför sig är ofantliga. Alla producerar avfall, och ändå ser 
verkligheten ut så att avfallsindustrin i stort sett är offline medan alla andra industrisektorer genomgår teknikdrivna 
omvälvningar.

En återblick på 2020  
ANär vi ser tillbaka på 2020 har vi lotsat oss fram genom de utmaningar som uppstod i form av ett antal 
nedstängningar, och trots alla covid-19-restriktioner har vi fortsatt attrahera nya kunder genom vår online-
plattform. Det visar tydligt hur stora möjligheter som finns för vår bransch online, och vilken motståndskraft som 
den globala avfallsindustrin besitter. Bland de finansiella höjdpunkterna kan nämnas att intäkterna ökat 57 procent 
under 2020 jämfört med 2019 och att bruttoresultatet under samma period förbättrats med 60 procent.

När covid-19 och nedstängningarna kom insåg vi snabbt att det fanns en inbyggd säkring i verksamheten i och med 
att de ökande intäkterna på hushållssidan (eftersom folk stannade hemma) mer än väl kompenserade för de intäkter 
som gick förlorade på företagssidan när verksamheter stängde ned.

Det glädjer mig också att vi under 2020 kunde genomföra vårt första förvärv som noterat bolag efter en riktad 
nyemission under sommaren. Den riktade nyemissionen var av stor vikt för oss, inte bara för att vi därigenom erhöll 
kapital för att genomföra förvärvet, utan också för att det gav oss möjlighet att diversifiera aktieägarbasen i Sverige 
och öka likviditeten i aktiehandeln i och med att emissionen riktades till nya investerare.

VD:s kommentar



11Annual Report 2020 

Att vi lyckats med det och samtidigt kunnat bibehålla det höga anseende vi byggt upp hos våra kunder genom 
tusentals upphämtningar har verkligen varit en höjdpunkt, och något som kommer att bestå som en central del av 
vår verksamhet medan vi fortsätter växa.

Strategi för 2021
Ett samlat fokus på kundintroduktion och kundupplevelse kommer att hjälpa oss värna och växa vår verksamhet 
under 2021, och kommer att vara lika mycket av en tillväxtmotor som alla Kollects övriga marknadsföringsaktiviteter 
sammantagna.

Vår kommersiella verksamhet kommer att understödjas av fortsatta satsningar på vår nya företagsapp, som skapar 
mervärde för våra företagskunder genom att de från appen sömlöst kan hantera sina konton och rapporteringen och 
orderläggningen till oss. Det här segmentet baseras på en modell för återkommande intäkter med höga marginaler 
och hög nyttjandefrekvens.

Utvecklingen av verksamheten och erbjudandet av nya tjänster har varit avgörande för vår tillväxt och kommer 
sannolikt att fortsätta vara det framöver. Medan vi expanderar vår kommersiella verksamhet på Irland och i 
Storbritannien har vi möjlighet att lägga till nya funktioner i appen och fortsätta uppfylla vår mission: att göra det 
enkelt att få avfall upphämtat och återvunnet.

Tillkännagivandet i februari 2021 av ett banklån om 4,8 miljoner SEK för att finansiera öppnandet av 10 
ytterligare BIGbin-lokaliseringar är en viktig åtgärd för ytterligare tillväxt, eftersom vi förväntar oss att 
avfallsavlämningsverksamheten kommer att spela en central roll i framtiden.

Det innevarande året kommer också att få stor betydelse för företaget, inte bara med tanke på vår tillväxt 
utan också på grund av kapitalanskaffningen i augusti från inlösen av teckningsoptioner TO1. Den här 
kapitalanskaffningen kommer återigen att diversifiera aktieägarbasen och innebär vidare att Bolaget får ytterligare 
tillväxtkapital för fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien och vidareutveckling av den tekniska plattformen

Kulturen och teamet

Inga av våra framgångar hittills hade varit möjliga utan våra hängivna och hårt arbetande medarbetare. Jag är stolt 
över att leda en organisation som befolkas av så engagerade medarbetare och det glädjer mig att jag har fått lägga 
fram ett förslag till incitamentsprogram för de anställda för aktieägarnas godkännande. Vi har arbetat hårt de 
senaste åren för att bygga upp en samarbetsinriktad och öppen arbetsplats som passar väl ihop med ett bredare 
personalägande.

Här på Kollect bygger vi upp något som är unikt inom avfallsindustrin – ett sådant företag som kan attrahera och 
bibehålla de bästa talangerna i branschen. Incitamentsprogrammet ingjuter en känsla av gemensam riktning, kopplar 
samman det dagliga arbetet med organisationens strategi och gör det möjligt för medarbetarna att känna ansvar för 
utvecklingen inför sig själva och gentemot varandra. Det ger djupare förankring till vår resultatorienterade kultur 
och föder i förlängningen framgångar i värdekedjans alla led: för våra människor, vårt bolag, våra investerare och 
våra kunder.

Sammanfattande ord
Under de senaste fem åren har vi gjort väldiga framsteg mot vår vision. Idag befinner sig Kollect i tillväxtfasen, 
med siktet inställt mot en av de största marknadsmöjligheterna online. Vi är stolta över vad vi åstadkommit, 
men vi är än mer förväntansfulla inför vad som komma ska. Jag vill uttrycka mitt tack till vår gemenskap av 
avfallshanteringsaktörer, kunder och medarbetare för att ni har gjort det här möjligt.
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Inledning

Avfallssektorn är typiskt starkt reglerad, där ungefär 2 miljarder ton sopor och avfall genereras i världen varje år 
(kommunalt fast avfall). Det kommunala fasta avfallet beräknas år 2050 uppgå till 4,30 miljoner ton, vilket betyder 
att avfallsproduktionen markant kommer att överskrida befolkningstillväxten under samma tidsperiod.

Ungefär 70 procent av världens länder har inrättat institutioner med ansvar för tillsyn och policyutveckling på 
avfallsområdet.  Uppskattningsvis har ungefär 66 procent av världens länder dessutom satt upp mål reglerade 
genom lagar och förordningar för hanteringen av fast avfall. Utöver finansiering och myndighetstillsyn är det 
ovanligt att nationella regeringar är direkt involverade i att tillhandahålla avfallstjänster. Ungefär 70 procent av alla 
avfallstjänster sköts under överinseende av lokal offentlig förvaltning.

. 

Trender 

Avfallsmarknaden i Storbritannien

Ursprung: Waste Managment Global Industry GuideUrsprung: Waste Managment Global Industry Guide

Branschöversikt och trender  
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Under 2020-2021 nådde avfallshanteringsindustrin i Storbritannien ett marknadsvärde på 9,1 miljarder brittiska 
pund, efter en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 3,2 procent sedan 2015. Till drivkrafterna bakom den här tillväxten 
hör ökade konsumtionsutgifter, större volymer av hushållsavfall, och ökat byggande med större avfallsmängder.

Det genomsnittliga företaget som bedriver avfallsinsamling är litet, med 18,3 anställda. Avfallsföretag hör i regel till 
en av två kategorier: ett litet antal mycket stora företag och ett stort antal mycket små företag. Till de mycket stora 
aktörerna hör Veolia, Biffa och Suez, som har avsevärda vertikala integrationer (insamling och hantering av avfall) 
och viktig infrastruktur. I Storbritannien har 80 procent av företagen tio eller färre anställda, vilket visar hur stor 
fragmenteringen är på utbudssidan. De mindre bolagen driver typiskt en verksamhet med upp till fem fordon och 
fokuserar på insamling av grovsopor eller containeruthyrning. 

Den irländska avfallsmarknaden

Ursprung: Waste Managment Global Industry GuideUrsprung: Waste Managment Global Industry Guide

Branschtrender för avfallsinsamlingen på Irland

Industrin

Intäkter 
2020

Årlig Tillväxt 
2015-2020

Årlig Tillväxt 
2020-2025

 
€1.4bn

 
3.9%

 
3.1%

Överlag förutspås intäkterna för branschen öka med en kumulerad årlig tillväxttakt om 3,1 procent under 
femårsperioden från 2020 till 2025, från 1,4 miljarder till 1,7 miljarder euro.

Tillväxten förutspås drivas av disponibel inkomst, ökade konsumtionsutgifter och en mer omfattande bygg- och 
anläggningsverksamhet stimulerad av statliga infrastrukturprojekt som Project Ireland 2040 och den irländska 
regeringens mål att öka byggandet av bostäder med 40 procent under de närmaste åren jämfört med 2020. 

På utbudssidan finns det i dagsläget bara 56 företag som har tillstånd att i angivna regioner bedriva fastighetsnära 
upphämtning av hushållsavfall.  De största av dessa företag är Pandagreen, Thorntons, Greyhound, AES, Oxigen och 
Keywaste. Antalet licensierade aktörer verksamma inom andra vertikaler är emellertid större.
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Inledning 

Kollect On Demand Holding AB verkar inom avfallsbranschen och erbjuder där teknikdrivna lösningar för att ge 
kunder möjlighet att beställa snabb, effektiv och ansvarstagande upphämtning av avfall.  Bolaget erbjuder lösningar 
uppdelade på två separata men angränsande affärsområden:

(i) avfallsupphämtning, och

(ii) avfallsavlämning.

Inom segmentet avfallsupphämtning erbjuder Bolaget tjänster genom sin online-plattform. Till tjänsteutbudet hör 
upphämtning av hushållsavfall, upphämtning av företagsavfall, containeruthyrning och bortforsling av grovavfall 
som möbler, madrasser och andra större föremål genom att etablera kontakter mellan kunder med behov av 
avfallstjänster och tredjepartsutförare.

Inom avfallsavlämning erbjuder Bolaget en stor, smart avfallskomprimator (kallad ”BIGbin”) som placeras ut på 
olika åtkomligt belägna platser över hela Irland. BIGbin gör det möjligt att bortskaffa hushållsavfall och erbjuder ett 
alternativ till långtidskontrakt för avfallsupphämtning och för kunder med tillkomna avfallsmängder därutöver.  Även 
om BIGbin är ett av Kollect helägt dotterbolag hanteras tjänsten oberoende av Plattformen.

Kollects tjänster:

Avfallsupphämtning
Inom avfallsupphämtning tillhandahåller Bolaget en online-plattform. Plattformen förenklar tillgången till 
avfallshämtningstjänster, däribland:

 (i) upphämtning av hushålls- och företagsavfall

 (ii) containeruthyrning, och

 (iii) bortforsling av grovsopor

Bolaget erbjuder dygnet-runt-bokning för både hushåll och företag. Hugade kunder kan antingen ta kontakt direkt 

Bolagsöversikt 
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med Kollect för att beställa och planera tjänster, eller boka upphämtningen online när det passar dem. Kollect 
förvärvar kunder genom en kombination av digital marknadsföring, sökmotoroptimering och varumärkeskännedom 
under ledning av Bolagets team av specialister på digital marknadsföring.

För basen av företagskunder erbjuds en enda tjänsteleverantör, nationell täckning, tillgänglighet genom längre 
öppettider och tekniktillgång, och en gemensam kontaktpunkt. Tack vare sitt nätverk av nationella leverantörer 
kan Kollect även erbjuda sina företagskunder en mångfald på utbudssidan. Om kunden ingår ett avtal med ett 
traditionellt avfallshanteringsföretag och den aktören ger undermålig service, kan kunden inte hitta alternativ att 
vända sig till istället för den tjänsteleverantör som inte håller måttet. Med Kollect kan kunden på ett enkelt sätt 
tilldelas en annan utförare inom vårt nätverk. Lösningen erbjuds genom företagsappen, vilket dels ger en bättre 
kundupplevelse och dels bygger förtroende och lojalitet hos kunden.

Tjänster för avfallsavlämning
Inom avfallsavlämning erbjuder Bolaget en stor, smart avfallskomprimator (kallad ”BIGbin”) som placeras ut på 
olika åtkomligt belägna platser, oftast i anslutning till bensinstationer, över hela Irland. BIGbin gör det möjligt att 
bortskaffa hushållsavfall och erbjuder ett alternativ för kunder som annars skulle vara bundna till årslånga kontrakt 
med en avfallshanteringsaktör. Även om BIGbin ägs av Kollect hanteras tjänsten oberoende av Plattformen.

Kunder kan antingen registrera ett användarkonto online och debitera det för tjänsten genom att knappa in sin 
unika inloggningskod på komprimatorn, eller köpa en engångskod som låser upp komprimatorn på den anslutande 
bensinstationen. En engångsanvändning kostar typiskt 8 euro, med en liten provision till anläggningens operatör.

Under fjärde kvartalet 2020 genomförde BIGbin ett framgångsrikt förvärv av Pay to Use Ltd. Detta tillförde 
ytterligare 11 etablerade och aktiva lokaliseringar till nätverket, tillsammans med 23 stycken komprimatorer. 
Därmed uppgick det totala antalet lokaliseringar i december 2020 till 31.

 

Varför Kollect valt att börsnotera sig i Sverige

Tillgång till tillväxtkapital
Noteringen av bolaget var i första hand en anskaffning av tillväxtkapital för att kunna dra fördel av ett identifierat 
marknadstillfälle. Det initiala kapitalet utgjorde emellertid inte hela lockelsen. Under sommaren 2020 genomförde 
Bolaget sitt första förvärv som noterat bolag, vilket finansierades av en riktad nyemission. Tillgången till sådana 
uppföljningsinvesteringar var en viktig anledning till Bolagets notering i Stockholm.

Hållbarhet
Hållbarhet är kärnpunkten i allt som Kollect gör som företag. De nordiska länderna tar sina skyldigheter i det 
avseendet på särskilt stort allvar, och det var angeläget för Kollect att notera sig på en marknad där Bolagets 
målsättningar motsvaras av och förstås av investerare.

Styrning
Ytterligare ett skäl för noteringen på Nasdaq First North är de förstärkta kraven på bolagsstyrning som ett noterat 
bolag omfattas av jämfört med ett onoterat. Den ökade styrningen innefattar

 (i) styrelsekontroll;

 (ii) verkställande utskott;

 (iii) regelbundna rapporteringsskyldigheter som främjar prestation;

 (iv) ökad styrning av verksamhet, beslutsfattande, finansiellt beslutsfattande och introduktion av kunder.



Kollect on Demand AB (publ) 16

Jämförbara teknikföretag
Nasdag First North är en marknadsplats där ett antal jämförbara bolag finns noterade, som investerare 
och analytiker är bekanta med. Investerarna på de publika marknaderna i Sverige har god förståelse för 
teknikföretag, och i synnerhet för marknadsplatser, medan det på den irländska börsen i första hand finns mogna 
fastighetsbolag, hotellkedjor och liknande verksamheter. Till följd av detta är det också dem som analytiker och 
investerare har mer erfarenhet av. Dessutom är den noterade marknaden mycket mindre aktiv med bara 42 bolag 
noterade på den irländska börsen, varav endast två är definierade som småbolag.

Investerare
I Norden finns ett väl etablerat investerarkollektiv och ett starkt ekosystem, vilket gjorde det särskilt attraktivt med 
en börsnotering i Stockholm. Investerarna förstår affärsmodellen och den starka långsiktiga investerarbasen bidrog 
till vårt beslut om en notering. Aktier i bolag noterade på Nasdaq First North är också enkelt åtkomliga för andra 
europeiska investerare via populära handelsappar som DeGiro, så en notering på den marknaden ger en extra fördel 
i tillgängligheten för eventuella irländska investerare.

NASDAQ-varumärket
A Nasdaq listing provides greater credibility for the Company as we look to establish relationships with new customers 
and suppliers, both at home and abroad.

Vision 

I dagens värld är det oundgängligt att sätta upp ett genuint uppdrag för 
verksamheten för att kunna etablera ett varumärke som står sig och ett 
framgångsrikt företag. Under de senaste sex åren har vi gjort snabba 
framsteg mot vår tudelade vision, men det finns ofantliga möjligheter 
för Kollect på avfallsmarknaden. Alla producerar avfall, och ändå ser 
verkligheten ut så att avfallsinsamlingsbranschen i stort sett är offline 
medan alla andra industrisektorer genomgår teknikdrivna omvälvningar.

Det första ledet i uppdraget för vårt bolag är att skapa “enkla 
metoder för att samla in allt avfall på ett hållbart sätt ” - det uppnår 
vi genom att göra det enkelt för kunderna att hitta oss på nätet och 
få ett prisförslag, boka in ett datum och en tid som passar dem, och 
betala online. För företagskunder kommer det att ske genom den nya 
företagsappen. Genom den får kunden full kontroll över sina behov av 
avfallsupphämtning

Vårt fortsatta fokus på en förbättrad kundresa kommer att fånga 
upp allt fler av konsumenternas ”mikroögonblick”, där en kund ser 
ett behov av avfallshantering och genast försöker tillgodose det så 
snabbt som möjligt, typiskt genom en digital transaktion. Behoven av 
avfallsinsamling kan skilja sig mellan olika länder, och detsamma gäller 
regelverken. Vi kan därför komma att behöva förändra vårt erbjudande 
för att nå ut till kunderna och uppfylla de regulatoriska kraven – men 
den grundläggande förutsättningen kvarstår: människor och företag har 
alltid ett behov av att få avfall avlägsnat på begäran.

Det andra ledet i vår vision är att  “alltid överträffa kundernas 
förväntningar’’.  Bra företag gör vinst, men fantastiska företag vinner 
dessutom människors förtroende. Vi har byggt upp ett företag utifrån 
fyra kärnvärden: hederlighet, tjänster med wow-faktor, lyhördhet, och 
en inställning att ingenting är omöjligt. Vi är mycket stolta över våra 
kundrelationer, och i synnerhet över att 95 procent av våra kunder är 
beredda att rekommendera oss.

enkla metoder 
för att samla in 
allt avfall på ett 
hållbart sätt

alltid överträffa 
kundernas 
förvätningar
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Affärsmodell och produkter

AVFALLSUPPHÄMTNING BIGBIN

Avfallshämtning Containeruthyrning Bortforsling av 
grovsopor

Avfallssäckar

Hushåll Företag Hushåll Företag Hushåll Företag Hushåll Företag BIGBin

Avfallsupphämtning – plattformen och företagsappen
Plattformen omfattar alla tjänster som erbjuds inom avfallsupphämtningssegmentet (till exempel 
containeruthyrning, avfallssäckar och bortforsling av grovsopor). Bolaget samordnar upphämtningen av soptunnor, 
containeruthyrningen och bortforslingen av grovsopor med avfallsentreprenörer som agerar som utförare.

För våra företagskunder är premissen densamma, även om tekniken och tjänsteutbudet ser något annorlunda ut.  
Företagskunder har tillgång till vår företagsapp och kan beställa tjänster genom den.

Kunder

När en kund lägger en beställning via Plattformen eller Appen, skickas den till den närmaste och bäst lämpade 
avfallsentreprenör som är tillgänglig för uppdraget. Kollect följer upp och övervakar hur det fortskrider och håller 
kunden informerad. I allmänhet tar det mindre än 60 sekunder att boka en tjänst för upphämtning av avfall online, 
och Plattformen gör det möjligt att göra bokningar och beställa tjänster dygnet runt.

Tjänsten för soptunnor låter kunderna hantera avfallshämtningen online. Eftersom vi förstår att behoven 
av avfallsinsamling ser olika ut för hushåll och företag erbjuder Bolaget två betalningsmodeller, antingen 
engångsbetalningar för enstaka upphämtningar av avfall eller betalning på månads- eller årsbasis.

Genom containeruthyrningstjänsten kan kunder boka containrar av olika storlekar online. Användaren väljer 
plats, önskad storlek på containern och leveransdatum. Med hjälp av databasen av lokala, godkända uthyrare av 
avfallscontainrar ser Kollect till att kunderna får bästa möjliga service till konkurrenskraftiga priser och garanterar att 
alla aktörer är godkända och fullförsäkrade. Bolaget begränsar också kundernas risk för leveransstörningar genom 
sitt nätverk; om en leverantör inte kan utföra uppdraget kan Kollect hitta en annan att lägga över uppdraget på, så 
att kunden slipper.

Tjänsten för bortforsling av grovsopor låter kunderna via plattformen välja enstaka föremål eller ange storleken 
för ett lass med mindre föremål för upphämtning, se tillgängliga datum för hämtning och lägga beställning. När 
bortforslingsteamet fått instruktion om var avfallet ska hämtas kommer de dit, tar med det och fraktar bort det.

Via tjänsten för avfallssäckar kan kunder köpa stora canvassäckar online. Säckarna finns i olika storlekar och rymmer 
mellan 765 och 3440 liter. Avfallssäckar är ett alternativ till att hyra en container eftersom de inte kräver tillstånd, 
kan skickas ut till kunderna med post, och inte har några begränsningar av upphämtningstiden. Användaren väljer 
plats, önskad storlek på säcken och upphämtningsdatum.  Säckarna skickas ut med post till kunden inom en dag på 
Irland eller två dagar i Storbritannien, och hämtas på kundens begäran.

Leverantörer
Bolaget identifierar och inleder samarbeten med godkända avfallsentreprenörer som tillhandahåller tjänsterna till 
kund på respektive marknad – alltid med Plattformen och Appen som grund. När Kollect upprättat partnerskap med 
ett avfallshanteringsbolag (efter att ha kommit överens om priset för tjänsten) läggs samarbetspartnerns uppgifter 
in i Kollects system. Kollect vet var varje avfallsentreprenör finns och hur de troliga uppsamlingsrutterna ser ut, 
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baserat på upphämtningstiderna.

Kollect har ett noggrant introduktionsförfarande för nya leverantörer. I det ingår att säkerställa att alla relevanta 
godkännanden och tillstånd finns på plats och att allt avfall som samlas in från Kollects kunder omhändertas på ett 
korrekt sätt och återvinns där så är möjligt, i enlighet med Bolagets ESG-strategi.

Avfallsavlämning

BIGbin är en stor och helt sluten avfallskomprimator, som är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. Den är 
speciellt utformad för att placeras ut på  gårdsplaner till bensinstationer och andra bekvämt åtkomliga platser med 
stor genomströmning av människor och bra parkeringsmöjligheter.

BIGbin är en lösning för avfallsavlämning som alternativ till långtidsavtal för upphämtning. Kunderna kan öppna ett 
konto för tjänsten online och knappar in sina inloggningsuppgifter på BIGbin-komprimatorns frontpanel när de vill 
använda den. Man kan även köpa en skrapkod för engångsbruk från handlare i närheten. När kunden har loggat in 
eller angett sin unika kod öppnas BIGbin-komprimatorn så att kunden kan lägga i sitt avfall mot en avgift per lass.

BIGbin är den enda betalavfallsbehållare som uppfyller den irländska regeringens förordningar baserade på 
Europeiska Kommissionens sjunde allmänna miljöhandlingsprogram (MHP) och de där formulerade målen 
för avfallshantering. Komprimatorerna har försetts med specialanpassad smart teknik som ger dagliga 
användningsrapporter och varnar direkt om det uppstår mekaniska fel. Tekniken ger dessutom uppföljning av 
användningsstatistik och talar om när komprimatorn behöver tömmas.

I december 2020 hade Bolaget 31 aktiva lokaliseringar. I allmänhet finns det två BIGbins på varje lokalisering för att 
göra det möjligt att omhänderta såväl allmänt avfall som återvinning och organiskt avfall. 

Nuvarande lokaliseringar är en mix av fristående privatägda bensinstationer och Circle K-stationer. BIGbin Waste 
Tech Limited ingick ett avtal med Circle K 2019, och detta förnyades och förlängdes 2021.

FRAMGÅNGSFAKTORER

marknadsföring

Vårt oupphörliga fokus på kundservice 
bygger både starka relationer med 
kunderna och fungerar dessutom som ett 
verktyg för att behålla och förvärva kunder.

Genom fortsatta satsningar på teknik får 
Bolaget bättre förutsättningar att svara på 
kundernas krav och enskilda behov.

Genom att konsekvent följa upp 
utfallet av digitala kampanjer och mäta 
varumärkeskännedom kan Bolaget optimera 
sina annonseringsutgifter för att nå ut till rätt 

Genom visionen att förstå och genomföra 
vad kunderna vill ha får Bolaget ett övertag 
över konkurrenterna.

Kundtjänst 

Teknik Vision
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Koldioxidneutral 
insamling

Energiåtervinning
Motverkande 

av olaglig 
dumpning

Återvinning

Hållbarhet 

Kollect baserar sitt ESG-arbete på fyra huvudstrategier:

Koldioxidneutral insamling
Kollect var en av de första undertecknarna av initiativet ”Irish Tech goes Carbon Neutral” där vi åtog oss 
att kompensera alla koldioxidutsläpp som Kollect och våra insamlingspartner ger upphov till. Under 2020 
klimatkompenserades mer än 600 000 transportkilometer från sopbilar och skåpbilar.

Energiåtervinning
Valet av avfallshanteringsanläggningar görs med stor omsorg för att arbeta med anläggningar som avskiljer 
fraktioner för sortering och bearbetning istället för deponi och massförbränning.

Där behandlas avfallet så att värdefulla råvaror tas till vara för återvinning, biomassa separeras för kompostering 
och återstoden bearbetas vidare till hållbara, alternativa fasta avfallsbränslen, som RDF och SRF som används för 
hållbarare kraftvärmeproduktion.

Vår största samarbetspartner inom avfallshantering driver en anläggning med förbehandling som tar emot 133 000 
ton årligen.

Återvinning
Alla andra avfallsslag som inte lämpar sig för energiåtervinning tas till våra leverantörers godkända anläggningar 
där allt avfall tas till vara, återanvänds och återvinns i möjligaste mån. I detta ingår att container- och grovavfall 
separeras i avfallsfraktioner. Vår målsättning är att arbeta med leverantörer som uppnår en återvinningsgrad av 90 
procent för dessa avfallsslag.

Motverkande av olaglig dumpning
 i) BIGbin och grovsopsinsamling

BIGbin erbjuder ett alternativ för kunder som antingen bor alltför avlägset för upphämtning av hushållsavfall, eller 
inte har råd. I det läget minskar BIGbin avsevärt risken för nedskräpning genom att erbjuda en kostnadseffektiv 
lösning där alternativet skulle vara olaglig dumpning av sopor.

 ii) Endast samarbete med operatörer med tillstånd

Kollect introducerar bara tjänsteleverantörer med relevanta tillstånd och myndighetsgodkännanden. När kunder 
anlitar Kollect kan de vara säkra på att allt deras avfall tas om hand med tillbörliga metoder.

 iii) Kampanjer i sociala medier

Kollect lanserade kampanjen #notinourcounty på sociala medier för att fästa uppmärksamhet på nedskräpning och 
olaglig dumpning av sopor. Inom ramarna för kampanjen arbetade Kollect tillsammans med regionala och lokala 
myndigheter för att sätta stopp för dumpning av sopor.
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Försäljning och marknadsföring 

Digital marknadsföring

Vårt specialiserade team för digital marknadsföring väljer ut marknadssegment och målgrupper och riktar in 
kommunikationen mot såväl hushåll (B2C) som företag (B2B). Vi har definierat nyckelbudskap för varumärket för 
att öka kännedomen, medvetenheten och köpintentionen i målgrupperna (med e-postuppföljning vid avbrutna köp, 
återmarknadsföring, m.m.)

Vårt team för digital marknadsföring genomför och leder den digitala marknadskommunikationen och optimerar 
den digitala kommunikationen över alla viktiga beröringspunkter mot kunden enligt nedan:

•  Nå ut:Nå ut: Vi bygger upp en publik genom att integrera köpta, ägda och förtjänta kanaler.

•  Agera:Agera: vi använder innehållsmarknadsföring och övertalning för att uppmuntra till interaktion med varumärket 
och generera leads.

•  Konvertera:Konvertera: Vi använder konverteringsoptimering för att stimulera försäljningen online och offline.

•  Engagera:Engagera: Vi bygger kundlojalitet och  stimulerar återkommande försäljning

Kollect Kollect har skaffat sig en gedigen förståelse för sin varumärkeskaraktär, kundresekarta och försäljningstratt. 
Vi har definierat nyckelbudskap för varumärket för att öka kännedomen, medvetenheten och köpintentionen 
i målgrupperna. Teamet inkluderar innehållsspecialister och har utvecklat en bred strategi med video, grafik, 
bloggande och PR.

Inom strategin följer vi också upp och optimerar marknadsföringsmixen för att balansera de fyra p:na – produkt, 
pris, plats och påverkan – mellan alternativen i syfte att öka konverteringen av leads och avkastningen på 
annonsutgifterna (ROAS). I det ingår strategin för sökmotoroptimering (SEO) för att via organiska sökresultat 
öka både volymen och kvaliteteten av trafik till webbplatsen. Den väl avvägda organiska sökstrategin bygger 
på onpage-, offpage- och teknisk sökmotoroptimering. Det har inneburit att Kollect hamnat i toppen av 
sökmotorrankningen inom många områden på sina verksamhetsmarknader.

Teamet utvärderar och förbättrar användargränssnittet på webbplatsen kontinuerligt med avseende på 
avvisningsfrekvens och interaktion, och implementerar konverteringsoptimering (CRO) genom en plan för A/B-
testning och multivariata experiment. Det ökar både konverteringarna online och konverteringsgraden.

Vid sidan av de direkta digitala marknadsföringskampanjerna bedriver Bolaget även kampanjer för 
varumärkeskännedom. De mest lyckade exemplen från 2020 var kampanjen ”Kollect some kindnessKollect some kindness” för att 
lyfta fram små, lokala företag, och ”Stay at home and upcycleStay at home and upcycle” där vi utmanade allmänheten att göra något av 
ingenting för att uppmuntra till kreativt återbruk och återvinning och slå ett slag för den cirkulära ekonomin.
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Fallstudier

“Knights Facility Services har anlitat Kollect för flera av våra 
projekt inom detaljhandeln, och vi har alltid upplevt dem som 
mycket effektiva och pålitliga. De har ett sinne för detaljer 
som säkerställer att vi får total öppenhet från den första 
besiktningen och fram tills att jobbet är klart. Jag skulle inte 
tveka att rekommendera dem till någon som är i behov av 
avfallshanteringstjänster eller deras tjänst för bortforsling av 
grovsopor.”  Andy Kelly, Direktör för Knights Facility Services

“ Vi anlitar Kollect framför allt för deras riksomfattande 
containeruthyrningstjänst. De har ett utbud av olika 
storleksalternativ och är lätta att göra affärer med. Att få 
rikstäckande service med en enda kontaktpunkt, endera via ett 
mobilsamtal eller genom deras nya företagsapp, är fantastiskt 
och sparar både tid och pengar för oss. Jag skulle verkligen 
rekommendera att anlita Kollect.”  Alan Barrett, Pride Craft 
Retail Interiors

“Vi har använt Kollect i över ett år nu för deras landsomfattande 
bortforsling av grovsopor och containertjänster. Våra pågående 
projekt är utspridda över ett antal områden, och att få ett enda 
företag som kan leverera och utföra tjänster varhelst och närhelst 
vi behöver dem underlättar min dagliga verksamhet oerhört. 
De har alltid levererat vad vi beställt på utsatt tid och deras 
kundtjänst gör verkligen den där lilla extra ansträngningen för att 
gå en till mötes.” Brian Hanley, Ability Property Services
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Kollect on Demand Holding AB (publ) 
Org.nr. 559216-5160 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Kollect on Demand Holding AB (publ) avger härmed årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-12-31. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Om Kollect 

Kollect on Demand Holding AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som registrerades hos Bolagsverket 2019-08-29. Bolagets 

bolagsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och verksamheten bedrivs i enlighet med svensk lag. Bolaget är ett publikt 

aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige och huvudkontor i Waterford, Irland. Verksamheten bedrivs genom dotterföretag i 

Irland och Storbritannien.  

Kollect är ett teknikföretag som erbjuder lösningar inom avfallshantering. Bolagets lösningar är uppdelade i två separata – men 

närbesläktade – verksamhetsområden: avfallsinsamling och avfallsavlämning. Inom avfallsinsamling faciliterar Bolaget tjänster 

genom sin nätbaserade Plattform. Tjänsterna inkluderar insamling av hushållsavfall, insamling av kommersiellt avfall, 

containeruthyrning och bortforslande av grovsopor såsom möbler, madrasser och andra stora föremål. 

Inom avfallsavlämning tillhandahåller Bolaget stora avfallskomprimatorer, så kallade BIGbins, som finns installerade på lämpliga 

områden på Irland. BIGbin möjliggör återvinning av återvinningsbart, organiskt och alldagligt hushållsavfall och utgör ett 

alternativ för konsumenter som vill undgå att ingå avtal med lång löptid för avfallsinsamling. 

Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholms kommun och är registrerat i Sverige med organisationsnummer 

559216-5160. Adressen till huvudkontoret i Waterford, Irland är Unit F4, Waterford City Enterprise Centre, Waterford Business 

Park, Cork Road, Waterford, X91 RK 40. 

Verkställande director är John O´Connor som registrerade Bolaget hos Bolagsverket den 29 augusti 2019 som en förberedelse 

inför Noteringen och hade fram till dess inte bedrivit någon verksamhet. Den 13 augusti 2019 grundande John O´Connor Bolaget 

genom att överlåta 7071 aktier i Kollect on Demand (Ireland) Ltd till Bolaget, motsvarande 55,85 procent av det totala antalet 

aktier i Kollect on Demand (Ireland) Ltd. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 29 augusti 2019. Vid extra bolagsstämma 

som hölls den 13 november 2019 beslutades att emittera 395 272 aktier i Bolaget, riktade mot minoritetsägare i Kollect on 

Demand (Ireland) Ltd i utbyte mot aktier i Kollect on Demand (Ireland) Ltd motsvarande återstående 44,15% procent 

(apportemission). Genom denna utbytestransaktion av aktier blev Kollect on Demand (Ireland) Ltd ett helägt dotterbolag till 

Bolaget.  

Koncernredovisningen har upprättats från den tidpunkt då Kollect on Demand Holding AB (publ) blev ägare till aktierna i Kollect 

on Demand Ltd. Jämförelsetalen för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 avser Kollect on Demand Ltd. 

Affärsmodell 

Avfallsinsamling  

Alla tjänster som tillhandahålls inom avfallsinsamlingssegmentet är tillgängliga via Plattformen, som i huvudsak är en nätbaserad 

bokningsmotor för avfallsinsamlingstjänster. Bolaget kopplar samma konsumenter som efterfrågar avfallstjänster med 

avfallsentreprenörer som levererar tjänster för insamling av avfall för hushåll och företag, uthyrning av avfallscontainrar och 

bortforsling av grovsopor. 

Genom tjänsten för avfallsinsamling kan kunderna sköta avfallshantering online. Kollects målgrupp är hushåll och företag med 

olika behov av avfallsinsamling. Bolaget inse att hushåll och företag har olika behov av avfallsinsamling, och erbjuder därför två 

betalningsmodeller som består av engångsbetalning per användningstillfälle av tjänsten för avfallsinsamling, samt ett 

abonnemang på månads- eller årsbasis. 

Containeruthyrning gör det möjligt för kunderna att boka i olika storlekar online. Användaren väljer plats, önskad 

containerstorlek och leveransdatum. Tack vare Kollects databas med fullt licensierade lokala containeruthyrningsföretag kan  
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Kollect garantera att kunderna får bästa möjliga service till det mest konkurrenskraftiga priset. Garanti lämnas för att var och en 

av containerentreprenörera är fullt ut licensierad, försäkrad och uppnår högre återvinningsgrader. 

Genom tjänsten för bortforsling av grovsopor kan kunderna välja en last med ett enstaka föremål eller flera mindre föremål för 

insamling via Plattformen, visa tillgängliga datum för insamling och boka in uppdraget. Dessutom kan kunderna se olika 

alternativ för bortforsling av grovsopor, t.ex. enstaka föremål, mindre eller större uppdrag m.m. 

Avfallsavlämning 

BIGbin är en stor, helförsluten avfallskomprimator som är särskilt konstruerad för installation på lämpliga platser på Irland såsom 

vid bensinstationer, på parkeringsplatser vid stormarknader, vid återvinningsstationer och i lägenhetskomplex. BIGbin finns 

tillgängliga sju dagar i veckan. 

BIGbin är en lösning för avfallsavlämning avsedd för hushållsavfall och kommersiellt avfall, och utgör ett alternativ till 

konsumenter som vill undvika avtal med långa löptider för avfallsinsamling. Kunden registrerar sig för ett konto online och anger 

sedan inloggningsuppgifter på BIGbin-avfalls-komprimatorns framsida när han eller hon använder den. När kunden har loggat in 

öppnas BIGbin-komprimatorns lock och kunden kan slänga sitt avfall. Kunden debiteras per avfallsavlämning. 

BIGbin är tekniskt utvecklad och anpassad till de myndighetskrav som ställs av den irländska regeringen, i linje med 

EU-kommissionens sjunde miljöhandlingsprogram och dess mål för avfallshantering. Komprimatorn installeras med Bolagets 

egna smarta teknik som ger dagliga rapporter om användningen och larmar omedelbart om något mekaniskt problem uppstår. 

Vidare möjliggör tekniken användningsanalys och när komprimatorn behöver tömmas. 

Bolaget har för närvarande 22 komprimeringstunnor i full drift på elva aktiva platser. Det finns BIGbins på varje plats, vilket 

möjliggör bortforsling av allmänt, återvinningsbart och organiskt avfall. För närvarande betjänar dessa elva platser en kundbas på 

cirka 5800 återkommande kunder, där varje kund använder tunnorna ungefär var fjärde vecka.  

Marknad 

Koncernens marknader består främst av Irland och Storbritannien. 

Vårt primära mål är att få ett djupare och bredare genomslag på våra hemmamarknader på Irland och Storbritannien.  

Forskning och Utveckling 

Företaget bedriver forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla nya och innovativa produkter för att möta kraven från deras 

kunder. Investeringen i forsknings- och utvecklingsutgifter planeras ytterligare för att förbättra kundupplevelsen genom att 

tillhandahålla en modern webbplats och operativsystem. 

För perioden januari - augusti 2019 har man haft utgifter för forsknings- och utvecklingsarbte motsvarande ca 1,1 mSEK och för 

perioden september 2019 - december 2020 är motsvarande belopp ca 2,4 mSEK. 

Fortsatt drift 

Koncernen gör ett negativt resultat om 21 313 589 kr för perioden 2019-09-01 – 2020-12-31 och har ett negativt eget kapital om 

3 211 027 kr per 20-12-31. Kollect on Demand Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North och har fått in 12 mSEK från 

befintliga och nya aktieägare som ska finansiera ytterligare tillväxt i koncernen och framtida förvärv.  

Efter årsskiftet har intäkterna fortsatt att öka. Det är främst återkommande intäkter som ökar. Ledningen har upprättat prognoser 

med en 12-månaders period från datum per underskrift av denna årsredovisning. Prognosen tar hänsyn till omsättningstillväxt, 

finansiering och kapital, och extra likvida medel som reserv. Styrelsen bedömer därmed att årsredovisningen kan upprättas på 

antagandet om fortsatt drift. Bolaget har ett befintligt teckningsoptionsprogram som kan ge ytterligare 55 mSEK i likvida medel. 

Teckningsperioden är tom augusti 2021. 
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De 10 största ägarna 31 December 2020 

 

Aktieägare Antal 

aktier 

Andel 

röster 

JOHN, O'CONNOR 1 980 000 34% 

JOHN PHILIP, HEGARTY 428 958 7% 

ROBBIE WILLIAM, SKUSE 428 508 7% 

BNY MELLON SA/NV (FORMER 

BNY), W8IMY 

424 183 7% 

FORMUE NORD FOKUS AS 207 058 4% 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, 

AVANZA PENSION 

195 022 3% 

DENNIS, JENNINGS 163 635 3% 

DANIEL THOMAS, HUGHES 148 212 3% 

ROBERT MICHAEL, O'KEEFFE 148 212 3% 

FóLA PRIVATE PARTNERS LTD 142 857 2% 

ÖVRIGA 1 618 965 28% 

 
5 885 610 100% 

 

  

   

   

   

   

   

   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

- Anställt nyckelpersonal, inklusive CFO som en 

förberedelse inför börsnoteringen 

- Ingått avtal med Circle K, Irland om att placera 

BIGbins.  

- Börsnotering på Nasdaq First North 

- Riktande nyemissioner och kapitalanskaffning om 

18 mSEK 

- Förvärv av Pay to Use Limited genom 

dotterbolaget BIGbin Waste Tech Limited 

(betalning har skett genom kapitalanskaffning 

enligt ovan) 

- Lansering i Storbritannien (Manchester) 

- Trots Covid-19 pandemi och lockdowns har 

koncernen kunnat fortsätt vara en viktig 

samhällsoperatör 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 

Första kvartalet 2021 började med att den irländska regeringen ökade Covid-19 begränsningarna genom att stänga många 

byggarbetsplatser (men inte alla) från 11 januari 2021, som sedan förlängdes till minst 5 mars 2021. Effekten av Covid-19 

begränsningen har påverkat intäkterna negativt från insamling av kommersiellt avfall, containeruthyrning och grovsopor. 

I februari 2021 har koncernen tagit ett nytt lån på 4,8 mkr till BIGbin verksamheten från en irländsk bank för att finansiera 

expansion till ytterligare 10 platser under året. Moderbolaget har utökat sitt brygglån hos Formue Nord från 3 mkr till 6,5 mkr. De 

utökade lånen ger bolaget finansiering tills teckningsoptionerna lösts in. 

Två av grundarna av bolaget, John Hegarty och Robbie Skuse, har i februari 2021 klivit av styrelsen. Båda är kvar i koncernen 

och jobbar numera mer operativt i sina nya roller. 

 

 

 

Flerårsjämförelse*, koncernen       

       

  2019/2020  20190831   

Nettoomsättning  59 324 722  23 030 329   

Res. efter finansiella poster  -21 313 589  -2 230 723   

Res. i % av nettoomsättningen  -36         -10   

Balansomslutning  19 101 008  8 389 863   

Soliditet (%)  -16,81      -44,82   

       

       

       

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

       

 

 

 

Flerårsjämförelse*, moderbolaget       

       

  2019/2020     

Nettoomsättning  0     

Res. efter finansiella poster  -2 909 467     

Balansomslutning  21 953 776     

Soliditet (%)  83,54     

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 
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Resultatdisposition 
      

       

Förslag till disposition av bolagets vinst       

       

Till årsstämmans förfogande står       

överkursfond   19 780 094    

årets förlust   -2 909 467    

   16 870 627    

Styrelsen föreslår att       

i ny räkning överföres   16 870 627    

   16 870 627    

 

 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING Koncernen  

2019-09-01    

 Not 2020-12-31    

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning  2, 3 59 324 722 23 030 329   

Kostnad för sålda varor   -37 311 525 -14 125 696   

       

Bruttoresultat   22 013 197 8 904 633   

       

Rörelsens kostnader       

Administrationskostnader  5,6,7 -40 577 782 -11 097 404   

Övriga rörelseintäkter  4 1 386 364 0   

   -39 191 418 -11 097 404   

       

Rörelseresultat   -17 178 221 -2 192 771   

       

Resultat från finansiella poster       

Finansiella kostnader  8 -4 135 367 -37 952   

   -4 135 367 -37 952   

       

Resultat efter finansiella poster   -21 313 589 -2 230 723   

       

Resultat före skatt   -21 313 589 -2 230 723   

       

Skatt på årets resultat  9 0 0   

       

Årets resultat   -21 313 589 -2 230 723   
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BALANSRÄKNING Koncernen  

2020-12-31    

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

       

Immateriella anläggningstillgångar  10 250 268 502 540   

Materiella anläggningstillgångar  11 6 492 755 456 663   

Nyttjanderätter  12 5 672 246 4 915 390   

   12 415 269 5 874 593   

       

       

       

Summa anläggningstillgångar   12 415 269 5 874 594   

       

Omsättningstillgångar       

       

 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   1 899 845 1 283 062   

Övriga fordringar   2 406 697 0   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 28 455 241 961   

   4 334 997 1 525 023   

       

Likvida medel       

Likvida medel   2 350 742 990 246   

   2 350 742 990 246   

       

Summa omsättningstillgångar   6 685 739 2 515 269   

       

SUMMA TILLGÅNGAR   19 101 008 8 389 863   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

 

   

       

       

Eget kapital, koncern       

       

Aktiekapital   1 471 403 1 305   

Övrigt tillskjutet kapital   21 423 509 1 643 475   

Reserver   486 323 -126 750   

Balanserade vinstmedel inklusive årets 

resultat 
 

 

-26 592 262 -5 278 673 
  

       

Summa eget kapital, koncern   -3 211 027 -3 760 643   

       

       

       

Långfristiga skulder  17     

Skulder till kreditinstitut  16 257 120 270 584   

Leasingskulder  12 2 890 692 2 278 643   

Summa långfristiga skulder   3 147 812 2 549 227   

       

 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut  16 8 113 581 4 255 849   

Leasingskulder  12 540 476 477 482   

Leverantörsskulder   5 425 994 4 365 138   

Övriga skulder   2 296 091 325 989   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18 2 788 081 176 822   

Summa kortfristiga skulder   19 164 223 9 601 280   

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 
  

19 101 008 8 389 863  
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Förändringar i eget kapital, koncern 

       

       

       

  

Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 

resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01  1 305 1 643 475 0 -3 407 950 -1 403 170 

Årets resultat     -2 230 723 -2 230 723 

Övriga totalresultatposter    -126 750  -126 750 

Belopp vid årets utgång 2019-08-31  1 305 1 643 475 -126 750 -5 278 673 -3 760 643 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital, koncern 

      

       

       

  
 

Övrigt 

tillskjutet Reserver Balanserat  

  Aktiekapital kapital  resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 2019-09-01  1 305                          -126 750   -3 760 643 

Bolagsbildning  498 635    498 635 

Övriga totalresultatposter    613 073  613 073 

Nyemissioner  971 463 26 954 086   27 925 549 

Emissionskostnader   -7 174 052   -7 174 052 

Årets resultat     -21 313 589 -21 313 589 

Belopp vid årets utgång 2020-12-31  1 471 403 21 423 509 486 323 -26 592 262 -3 211 026 
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KASSAFLÖDESANALYS Koncernen  

2020-12-31    

 Not   

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat  2 -17 178 223 -2 192 771   

Justeringar för poster som inte ingår i 

kassaflödet 
 

 

5 060 359 554 986  
 

Erlagd ränta   -3 005 047 -114 272   

       

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
      

före förändringar av rörelsekapital   -15 122 911 -1 752 057   

       

Kassaflöde från förändringar av 

rörelsekapital 
      

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar   -2 927 546 -722 165   

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder   5 426 357 1 464 371   

       

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
  

-12 624 100 -1 009 851  
 

       

 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar 
 

10 

-3 566 852 0  
 

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar 
 

11 

-5 782 332 -1 638 866  
 

       

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -9 349 184 -1 638 866   

       

Finansieringsverksamheten       

Nyemission   27 925 549 0   

Emissionskostnader   -7 174 052 0   

Upptagna lån        16 5 871 625 2 703 557   

Återbetalning skulder        16 -3 157 677    

       

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
  

23 465 445 2 628 651  
 

       

Förändring av likvida medel   1 492 161 -20 066   

Likvida medel vid årets början   990 246 993 222   

Kursdifferens i likvida medel   -131 665 17 090   

       

Likvida medel vid årets slut   2 350 742 990 246   
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RESULTATRÄKNING 
 

 

 Not   

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   2, 3 0   

       

Bruttoresultat    0   

       

Rörelsens kostnader       

Administrationskostnader   5,6 -489 935   

Övriga rörelseintäkter   4 0   

    -489 935   

       

Rörelseresultat    -489 935   

       

Resultat från finansiella poster       

Räntekostnader och liknande resultatposter   8 -2 419 532   

    -2 419 532   

       

Resultat efter finansiella poster    -2 909 467   

       

Resultat före skatt    -2 909 467   

       

Skatt på årets resultat   9 0   

       

Årets resultat    -2 909 467   

 

 

Rapport över totalresultat

2019-09-01

Moderbolaget 2020-12-31

Årets resultat 2 909 467-           

Övrigt totalresultat 0

Årets övriga totalresultat 0

Årets summa totalresultat 2 909 467-            
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BALANSRÄKNING 2020-12-31  

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag   13 11 619 251   

    11 619 251   

       

Summa anläggningstillgångar    11 619 251   

       

Omsättningstillgångar       

       

 

Kortfristiga fordringar       

Fordringar hos koncernföretag    10 105 492   

Övriga fordringar    88   

    10 105 580   

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    228 945   

Summa kassa och bank    228 945   

       

Summa omsättningstillgångar    10 334 525   

       

SUMMA TILLGÅNGAR    21 953 776   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

 

  

       

Eget kapital       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   15 1 471 402   

    1 471 402   

       

Fritt eget kapital       

Överkursfond    19 780 094   

Årets resultat    -2 909 467   

    16 870 627   

       

Summa eget kapital    18 342 029   

       

 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut    3 121 812   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   18 489 935   

Summa kortfristiga skulder    3 611 747   

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    21 953 776   
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Förändringar i eget kapital, moderbolaget 

       

    Balanserat Årets  

  Aktiekapital Överkursfond resultat resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 2019-09-01  0 0 0 0 0 

Nybildning  500 000    500 000 

Nyemissioner  971 403 26 954 146  0 27 925 549 

Emissionskostnader   -7 174 052  0 -7 174 052 

Årets resultat     -2 909 467 -2 909 467 

Belopp vid årets utgång 2020-12-31  1 471 403 19 780 094 0 -2 909 467 18 342 030 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Moderbolaget 

 

2019-09-01 

2020-12-31 

 

 Not   

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   2 -489 935   

Erlagd ränta    -2 419 532   

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital    -2 909 467   

       

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    -10 105 580   

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    489 934   

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -12 525 113   

       

 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av koncernföretag   13 -11 619 251   

       

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -11 619 251   

       

 

Finansieringsverksamheten       

 

Nyemission 
   

28 425 549 
  

Emissionskostnader    -7174 052   

 

Upptagna lån 
   

3 121 812 

 

 
 

       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    24 373 309   

       

Förändring av likvida medel    228 945   

Likvida medel vid årets början    0   

       

Likvida medel vid årets slut    228 945   
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NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

 

Not 1 Allmän information 

Kollect on Demand Holding AB (publ) (moderbolaget) och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) erbjuder lösningar inom 

avfallshantering. Koncernens operativa verksamhet bedrivs på Irland. 

Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm, Stockholms kommun, registrerat i Sverige med organisationsnummer 

559216-5160. Adressen till huvudkontoret i Waterford, Irland är Unit F4, Waterford City Enterprise Centre, Waterford Business 

Park, Cork Road, Waterford, X91 RK 40. 

Waterford Business Park, City Enterprise Centre, Cork Rd. Moderbolagets verksamhet består av förvaltning av aktier i 

dotterföretag. 

Moderbolag är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Styrelsen har den 1 juni 2021 godkänt denna koncernredovisning för 

offentliggörande den 2 juni 2021. 

 

Redovisningsprinciper för koncernen 

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 

International Fiancial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de 

antagits av EU. 

I november 2019 blev Kollect on Demand (Irland) Ltd genom apportemission helägt dotterbolag till Kollect on Demand Holding 

AB (publ). Transaktionen gjordes mellan företag under samma bestämmande inflytande varför IFRS 3 Rörelseförvärv inte är 

tillämplig. Någon omvärdering av tillgångar eller skulder har inte skett i samband med förvärvet. Koncernresultaträkningen för 

räkenskapsåret 2019/2020 omfattar hela Kollect on Demand Holding AB (publ) samt koncernen Kollect on Demand (Irland) 

Ltd´s räkenskapsår. Effekten på koncernens eget kapital, vilken benämns Förvärv genom apportemission, består således av 

dotterföretagskoncernen eget kapital vid ingången av räkenskapsåret justerat för transaktioner med aktieägare som skett innan 

koncernen Kollect bildades. 

Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Rekommendationen innebär att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom i de fall 

årsredovisningslagen eller gällande skatteregler begränsar möjligheterna att tillämpa IFRS. Skillnader mellan moderbolagets och 

koncernen redovisningsprinciper redogörs för under moderbolagets redovisningsprinciper nedan. 

Grunder för redovisningen 

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder förväntas återvinnas och betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter förväntas återvinnas eller betalas 

senare. Koncernen funktionella redovisningsvaluta är svenska kronor. Koncernredovisningen är angiven i svenska kronor (SEK) 

där ingen annat anges. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av Koncernens redovisningsprinciper. 

De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar 

är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges under rubriken ”Viktiga uppskattningar och bedömningar för 

redovisningsändamål”. 
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Nya ändringar av standarder och tolkningar som ännu inte tillämpats av koncernen 

Inga andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas få någon väsentlig påverkan på koncernen. 

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER 

Koncernredovisning 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 

exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 

inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 

överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernen rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av 

verkligt värde på överlåtna tillgångar och skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de 

aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en 

överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 

värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. För varje 

förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till 

innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när det uppstår. 

Om rörelseförvärv genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget kapital-andelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga 

värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust redovisas i resultatet. 

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande 

ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas antingen i 

resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificerats som eget kapital omvärderas inte och 

efterföljande reglering redovisas i eget kapital. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinst och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 

elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning 

av koncernens principer. 

Omräkning av utländsk valuta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den 

ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska 

kronor (kr), som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller 

den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 

omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 

Valuta kursvinster och förluster som hänför sig till lång och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter 

eller kostnader. Omräkningsdifferensen för icke-monetära finansiella tillgångar och skulder redovisas som en del av verkligt 

värde-vinster eller förluster.  
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Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till 

koncernen rapportvaluta enligt följande: 

 Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagenskurs, 

 Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna 

genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på 

transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas till transaktionsdagens kurs), samt 

 Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat 

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 

till övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i övrigt 

totalresultat till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten eller förlusten. 

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och 

skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Egenutvecklad programvara 

Kostnader för underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförda till utveckling 

och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella 

tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 

 Det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den kan användas, 

 Företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använda eller sälja den, 

 Det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran, 

 Det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

 Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen, 

 Använda eller sälja programvaran finns tillgängliga, och 

 De utgifter som är hänförliga till programvaran under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av programvaran, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av 

indirekta kostnader. Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår.  

Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. Utvecklingskostnader för 

programvara som redovisas som tillgång skrivs av linjärt under sin bedömda nyttjandeperiod (3-5 år). 
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Nyttjanderätter 

De viktigaste leasingavtalen gäller ett antal ”bins” för BIGbins. Leasingavtalet ingicks under december 2017, med återbetalningar 

som görs över en period på 60 månader för ett samlat värde av 5 669 380 kronor. I december 2020 återstod 36 månader på 

leasingavtalet.  

 

Den genomsnittliga låneräntan per december 2020 var 8,95%. Avskrivningarna görs under 3,5 år under återstående hyresperiod 

från och med den 1 juli 2019.  

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Utgifter för förbättring av materiella anläggningstillgångar, bestående av kategorierna Inventarier, verktyg och installationer samt 

förbättringsutgifter på annars fastighet, prestanda utöver ursprunglig nivå ökar tillgångens redovisade värde. Avskrivningarna 

baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. 

Avskrivningarna har baserats på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 10% för inventarier, verktyg och installationer 

 20% för datorer med tillbehör 

 33% för fordon 

 33% på Bins 

 Nyttjanderätter skrivs av på avtalstiden 

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar 

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, 

skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 

som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 

redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 

överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med 

försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer 

där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per 

varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

Leasingavtal 

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas på alla leasingavtal. Leasingavgiften för kortfristig leasingavtal och leasingavtal med lågt värde, 

kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en 

tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.  

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och 

skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid 

leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla 

avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer. 

De uppskattade nyttjandeperioderna av leasade tillgångar bedöms på samma grunder som andra anläggningstillgångar. 

Nedskrivningsbedömningar på leasade tillgångar görs löpande. Leasingskulden är initialt värderad till dem obetalda  
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leasingavgifterna med justering för diskonteringsränta. Om diskonteringsräntan inte är känd används koncernens utlåningsränta. 

Vanligtvis används koncernens utlåningsränta.  

Leasingbetalningar som ingår i värderingen av leasingskulden omfattas: 

- Fasta leasingavgifter 

- Variabla leasingavgifter som beror på index eller andra ränteparametrar 

- Belopp som förväntas betalas enligt en restvärdegaranti 

Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Skulden omvärderas när det sker 

förändringar av framtida leasingbetalningar till en följd av en förändring av index eller andra ränteparametrar. 

 

Finansiella tillgångar 

Koncernen klassificeras och värderar sina finansiella tillgångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens kontrakterade 

kassaflöden samt karaktären på tillgången. De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande kategorier: finansiella 

tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat 

samt finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 

För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar som normalt inte säljs utanför koncernen och där syftet med innehavet 

är att erhålla kontraktsenliga kassaflöden. Samtliga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella tillgångar som värderas till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

 

Likvida medel 

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga 

kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Vid anskaffning av finansiella tillgångar redovisas förväntade kreditförluster löpande under innehavstiden, normalt med 

beaktande av kreditförlustrisk inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditrisken ökat väsentligt reserveras för de 

kreditförluster som förväntas inträffa under hela tillgången löptid. Kollect tillämpar den förenklade metoden för beräkning av 

kreditförluster som bygger på historiska data gällande betalningsförmåga hos motparten. Utifrån historiska data bedöms de 

förväntade kreditförlusterna vara begränsade.  

Eget kapital 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som aktiekapital. 

Emissionskostnader 

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 

avdrag från emissionslikviden. 

Finansiella skulder 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernen har endast finansiella skulder som klassificeras och värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Redovisning sker inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
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Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall 

den avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 

totalresultat respektive eget kapital. 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 

länder där moderbolagets dotterbolag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de 

yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så 

bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 

skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats 

eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda skattefordran realiseras eller skatteskulden regleras. 

 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot 

vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 

Uppskjuta skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot 

vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 

Uppskjuten skatteskuld beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom 

där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den temporära 

skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. 

Uppskjuten skattefordran redovisas inte då man inte kan påvisa framtida vinstmedel att nyttja ackumulerade förluster mot. 

Finansnetto 

Finansnettot består av ränteintäkter och räntekostnader. För de fordringar och skulder som ingår i den finansiella nettoskulden 

ingår även eventuella valutakursvinster och förluster i räntenettot. Där ingår även transaktionskostnader för tillgångar och skulder 

som ingår i den finansiella nettoskulden. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas över löptiden med tillämpning av 

effektivräntemetoden. 

Ersättningar till anställda 

Skulder för löner och ersättningar och betald frånvaro, som förväntas bli reglerad inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, 

redovisas som kortfristiga skulder till det belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras, utan hänsyn till diskontering. 

Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. 

Intäktsredovisning 

Bolaget erbjuder lösningar inom avfallshantering. Huvuddelen av koncernens intäkter består av följande: 

 BIGbin 

 Avfallsinsamling 

 Containeruthyrning 

 Bortforsling av grovsopor 

Bolaget redovisar intäkter när den avtalsenliga förpliktelsen gentemot slutkunden uppfylls. 

Utförande av tjänster är specifika skyldigheter att leverera för vilka intäkten redovisas i den period i vilken tjänsterna är 

utförda/levererade när resultatet/konsekvenserna av avtalet kan bedömas på ett pålitligt sätt. Skyldigheterna att leverera är 

uppfyllda när hämtning av avfallet sker eller när avfallet avlämnas. 
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Ränteintäkter 

Ränteintäkter intäktsredovisas, fördelat över löptiden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Avtalstillgångar och avtalsskulder 

Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar leder till fakturerade kundfordringar, ofakturerade 

kundfordringar (avtalstillgångar) samt förskottsbetalning från kund (avtalsskulder) i koncernens balansräkning. 

Betalningsvillkoren varierar från kontrakt till kontrakt och beror på vad som har avtalats med kunden. 

Offentliga bidrag och skattereduktioner 

Offentliga bidrag redovisas först då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas för omskolningskostnader och 

koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. Då redovisas bidragen som en övrig intäkt under den 

period som kostnaderna anses hänförliga. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödensanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden har använts vilket innebär att nettoresultatet justerats för 

transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till 

investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

I följande fall överensstämmer moderföretagets redovisningsprinciper inte med koncernens: 

Inkomstskatt 

I moderbolaget redovisas – på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning – den uppskjutna skatteskulden på 

eventuella obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. 

Andelar i koncernföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 

inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. I det fall det finns indikation på att andelar i 

dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är återvinningsvärdet lägre än det redovisade värdet görs 

nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i koncernföretag. 

Finansiella instrument 

I moderbolaget tillämpas inte IFRS 9 förutom vid beräkning av eventuell nedskrivning eller förlustriskreservering då samma 

principer i koncernen tillämpas. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuella 

nedskrivningar och finansiella omsättningstillgångar till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader. 

 

Finansiell riskhantering och kapitalrisk 

FINANSIELL RISKHANTERING 

Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker så som marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk och prisrisk), 

kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy, vilket fastställts av styrelsen, är att eftersträva 

minimala ogynnsamma effekter på finansiella resultat och ställning. 
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Marknadsrisk 

Valutarisker 

Koncernen verkar internationellt och exponeras därför för valutakursrisker som uppstår på grund av olika valutaexponeringar, 

främst avseende på EUR, men även i viss utsträckning GBP och USD. Valutakursrisker uppstår från framtida affärstransaktioner 

redovisade som tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. 

Eftersom koncernens verksamhet huvudsakligen bedrivs på Irland är valutaflöde huvudsakligen i EUR och bedömningen är att 

det för närvarande inte finns något behov av att genomföra valutasäkring. 

Koncernen har innehav i utländsk verksamhet vars nettotillgångar är exponerade för valutakursrisker. Valutaexponering som 

uppkommer från nettotillgångar i koncernens utlandsverksamhet anses inte vara väsentlig. 

Om den svenska kronan försvagas eller förstärks med 10% i förhållande till koncernens utländska dotterföretags 

redovisningsvalutor med alla andra variabler konstanta, kommer årets resultat att påverkas med + 1,7 miljoner SEK /- 2 miljoner 

SEK.  

Ränterisk relaterad till kassaflöden och verkliga värden 

Ränterisken är risken för att värdet på finansiella tillgångar och skulder varierar beroende på förändringar i marknadsräntorna. 

Koncernen har för närvarande endast räntebärande finansiella tillgångar i form av banktillgodohavanden.  

Beräknat på finansiella räntebärande skulder, skulle en procentuell förändring av marknadsräntan påverka koncernens resultat 

med 150 tkr. 

Prisrisk 

Koncernen exponeras inte för någon prisrisk avseende aktier som klassificeras som finansiella instrument, värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas. 

Kreditrisk 

En kreditrisk avses när en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Kreditrisker är främst 

relaterade till likvida medel och kundfordringar.  

Exponeringen för kreditrisker övervakas regelbundet. Det finns för övrigt ingen signifikant koncentration av kreditrisker 

geografiskt eller i termer av ett visst kundsegment. Det finns inga pantlån för säkerhet i förhållande till fordringar.  

De flesta av Bolagets kunder betalar i förskott. Det innebär att man risken för osäkra kundfordringar bedöms som låg. 

För information av om kundfordringar uppdelade på löptider, se not 26. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisken hanteras av koncernen, som för närvarande har tillräckligt med likvida medel för sin verksamhet. Ledningen 

beaktar också noggrant rullande prognoser för koncernens likviditet, baserat på förväntade kassaflöden. 

 

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas kontinuerligt och baseras på historisk erfarenhet tillsammans med andra faktorer, 

inklusive eventuella förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Koncernen gör 

uppskattningar och antaganden om framtiden. Uppskattningarna för redovisningssyfte som härrör från dessa, motsvarar per 

definition sällan det faktiska resultaten. Uppskattningarna och antagandena som kan utgöra en risk för betydande justeringar av de 

redovisade värdena på tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår anges nedan. 
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Egen programvara 

Utvecklingskostnader bibehålls baserat på vad som beskrivs i avsnittet ”Immateriella tillgångar”. Koncernen har uppskattat den 

tekniska livslängden som påverkar den redovisade kostnaden för avskrivningar i resultaträkningen och värderingen av tillgångar i 

balansräkningen. 

Intäkter 

Koncernen har analyserat och utvärderat IFRS 15 som ett regelverk och har gjort bedömningar om den tidpunkt då kontrollen 

överförs till kunden löpande under avtalstiden eller vid en viss tidpunkt. Intäktsredovisningen baseras på denna bedömning. 

Koncernen har också avtal där det underliggande verkliga värdet på olika typer av intäkter inte alltid motsvarar utformningen av 

avtalet, vilket kräver bedömningar. Fall som dessa kan uppstå i samband med upphandlingar där upphandlingsdokumenten är 

utformade på ett sådant sätt att villkoren och specifikationerna i avtalet skiljer sig från verkligt värde på varje typ av intäkter. I 

sådana fall granskar koncernen avtalen avseende prissättning, leveransdatum och leveransgodkännanden. Det faktiska verkliga 

värdet per typ av intäkt kan därefter beräknas och det överenskomna försäljningspriset fördelas över avtalets löptid. 

  

       

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

        

Not 2 Nettoomsättning   Koncernen  Moderbolaget  

    2019/2020 20190831 2019/2020  

        

        

 
Nettoomsättning uppdelad på 

rörelsegren 
      

 Avfallsinsamling   18 231 883 12 540 880 0  

 Plattform   32 792 362 6 805 193 0  

 Avfallsavlämning (BIGbin)   8 300 477 3 684 256 0  

    59 324 722 23 030 329 0  

        

 

 
Nettoomsättning uppdelad på 

geografiskt område 
      

 Irland   58 145 038 23 030 329 0  

 Storbrittanien   1 179 684 0 0  

    59 324 722 23 030 329 0  

 

 

Not 3 Inköp och försäljning inom 

koncernen 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2019/2020 20190831 2019/2020  

        

 

Koncerninterna inköp eller 

försäljningar har ej förekommit. 
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Not 4 Övriga rörelseintäkter   Koncernen  Moderbolaget 

    2019/2020 20190831 2019/2020  

        

 
Övriga rörelseintäkter uppdelade på 

intäktsslag 
      

 
Forskning och utvecklingsbidrag från 

Irland 
  

158 250 0 0 
 

 Övriga intäkter   1 228 114 0 0  

    1 386 364 0 0  

 

 

Not 5 Ersättning till revisorer   Koncernen  Moderbolaget  

    2019/2020 20190831 2019/2020  

        

 Revisionsuppdrag   600 000 100 000 300 000  

 
Revisionsverksamhet utöver 

revisionsuppdraget 
  

0 0 0 
 

 Skatterådgivning   0 0 0  

 Övriga uppdrag   0 0 0  

        

    600 000 100 000 300 000  

        

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 

kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 
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Not 7 Personal   Koncernen  Moderbolaget  

    2019/2020 20190831 2019/2020  

        

 Medelantalet anställda       

 
Medelantalet anställda bygger på av 

bolaget betalda 
      

 
närvarotimmar relaterade till en 

normal arbetstid. 
      

        

 Medelantal anställda har varit   42 23 1  

 

 Löner, ersättningar m.m.       

 
Löner, ersättningar, sociala kostnader 

och 
      

 
pensionskostnader har utgått med 

följande belopp: 
      

        

 Styrelsen och VD:       

  Löner och ersättningar  2 178 016 878 420 372 800  

    2 178 016 878 420 372 800  

 Övriga anställda:       

  Löner och ersättningar  14 031 763 3 710 536 0  

 Sociala kostnader   1 317 196 472 563 117 135  

 Summa styrelse och övriga   17 526 975 5 061 519 489 935  

        

 

 
Könsfördelning i styrelse och 

företagsledning 
      

        

 Antal styrelseledamöter   6 3 6  

 varav kvinnor   0 0 0  

 varav män   6 3 6  

 

 
       

 

Not 8 Finansiella kostnader   Koncernen  Moderbolaget  

    2019/2020 20190831 2019/2020  

        

 Räntekostnader   3 054 187 37 952 2 419 532  

 Valutakursdifferens   1 081 180 0 0  

    4 135 367 37 952 2 419 532  
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Not 9 Skatt på årets resultat    2019/2020  20190831 

 Koncernen       

        

 Aktuell skatt    0  0 

 Uppskjuten skatt    0  0 

     0  0 

        

 Avstämning av effektiv skatt       

 Resultat före skatt    -21 313 589  -2 230 723 

        

 Skattekostnad 12,50%     2 664 199  278 840 

 Kapitalbidrag    -1 290 387   

 Ej avdragsgilla kostnader    -141 813   

 I år uppkomna underskottsavdrag    -1 231 999  -278 840 

        

 Moderbolaget    2019/2020   

        

 Aktuell skatt    0   

 Uppskjuten skatt    0   

     0   

        

 Avstämning av effektiv skatt       

 Resultat före skatt    -2 909 467   

        

 Skattekostnad 21,40% (21,40%)    622 626   

 

 

I år uppkomna underskottsavdrag 
   

-622 626 
  

 

 

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten 

  

Koncernen 

 

Moderbolaget 

 

    2020-12-31 2019-08-31 2020-12-31  

        

 Ingående anskaffningsvärde   835 141 835 141   

 Inköp   50 612 0 0  

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  

885 753 835 141 0 
 

 Ingående avskrivningar   -332 600 -221 257 0  

 Årets avskrivningar   -302 884 -111 344 0  

 
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  

-635 484 -332 600 0 
 

 Utgående redovisat värde   250 268 502 540 0  
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och andra tekniska 

anläggningar 

  
Koncernen 

 
Moderbolaget 

 

    2020-12-31 2019-08-31 2020-12-31  

        

 Ingående anskaffningsvärde   489 780 148 890 0  

 Inköp   6 394 940 340 890 0  

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  

6 884 720 489 780 0 
 

 Ingående avskrivningar   -33 117 -29 898 0  

 Årets avskrivningar   -358 848 -3 219 0  

 
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  

-391 965 -33 117 0 
 

 Utgående redovisat värde   6 492 755 456 663 0  

        

 

 

 

Not 12 Nyttjanderätter 

Leasing 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-08-31 2020-12-31  

        

 Ingående anskaffningsvärde   5 671 132 4 373 164 0  

 Inköp   2 725 991 1 297 968 0  

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  

8 397 123 5 671 132 0 
 

 Ingående avskrivningar   -755 742 -471 759 0  

 Årets avskrivningar   -1 969 135 -283 983 0  

 
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  

-2 724 877 -755 742 0 
 

 Utgående redovisat värde   5 672 246 4 915 390 0  
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Not 13 Andelar i koncernföretag       

 Moderbolaget    2020-12-31   

        

        

        

        

 

        

        

 Företag   Antal/Kap. Redovisat   

 Organisationsnummer  Säte andel % värde   

 Kollect on Demand (Ireland) Ltd    12 660 11 616 966   

 org.nr 573790  Waterford 100,00%    

 Kollect on Demand (UK) Ltd   100 1 238   

 org.nr 12097213   100,00%    

 BIGbin Waste Tech Limited   100 1 047   

 org.nr 672818   100,00%    

     11 619 251   

        

 

 
Uppgifter om eget kapital och 

resultat 
   

Eget kapital 
 

Resultat 

 Kollect on Demand (Ireland) Ltd     9 851 183  -18 315 053 

 Kollect on Demand (UK) Ltd    240 902  -255 149 

 BIGbin Waste Tech Limited    -158 281  166 081 

        

 Ingående anskaffningsvärde    0   

 Förvärv genom apportemission    11 616 966   

 Inköp    2 285   

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
   

11 619 251 
  

 Utgående redovisat värde    11 619 251   

        

 

 

 

Not 14 Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-08-31 2020-12-31  

        

 Övriga kostnader   28 455 241 961 0  

    28 455 241 961 0  
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Teckningsperioden är 6 - 20 augusti 2021, efter augusti upphör teckningsoptionerna och kan därefter inte användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 17 Långfristiga skulder   Koncernen  Moderbolaget  

    2020-12-31 2019-08-31 2020-12-31  

        

 Skulder till kreditinstitut   257 120 270 584 0  

        

        

 Leasingsskuld   2 890 692 2 278 643 0  

    3 147 812 2 549 227 0  
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Not 18 Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 
  

Koncernen 
 

Moderbolaget 
 

    2020-12-31 2019-08-31 2020-12-31  

        

 Upplupna löner inkl sociala avgifter   750 606 0   

 
Upplupna kostnader för kostnad såld 

vara 
  

147 763 97 754 0 
 

 Övriga upplupna kostnader   1 889 712 79 068 489 935  

    2 788 081 176 822 489 935  

        

 

 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust       

        

 
Förslag till disposition av bolagets 

vinst 
      

        

 Till årsstämmans förfogande står       

 överkursfond   19 780 094    

 årets förlust   -2 909 467    

    16 870 627    

 Styrelsen föreslår att       

 i ny räkning överföres   16 870 627    

    16 870 627    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Not 20 Ställda säkerheter   Koncernen  Moderbolaget  

    2020-12-31 2019-08-31 2020-12-31  

        

 Summa ställda säkerheter   5 314 400 0 50 000 0 

        

        

 Skulder för vilka säkerheter ställts       

        

Moderbolagets ställda säkerhet ovan avser Bankgaranti. Kollect on Demand Ireland har en ställd säkerhet på € 500.000 som har 

värderats till balansdagens kurs. 
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Not 21 Väsentliga händelser efter 

räkenskapsårets slut 
      

        

 

Första kvartalet 2021 började med att den irländska regeringen ökade Covid-19 begränsningarna genom att stänga många 

byggarbetsplatser (men inte alla) från 11 januari 2021, som sedan förlängdes till minst 5 mars 2021. Effekten av Covid-19 

begränsningen har påverkat intäkterna negativt från insamling av kommersiellt avfall, containeruthyrning och grovsopor. 

I februari 2021 har koncernen tagit ett nytt lån på 4,8 mkr till BIGbin verksamheten från en irländsk bank för att finansiera 

expansion till ytterligare 10 platser under året. Moderbolaget har utökat sitt brygglån hos Formue Nord från 3 mkr till 6,5 mkr. De 

utökade lånen ger bolaget finansiering tills teckningsoptionerna lösts in. 

Två av grundarna av bolaget, John Hegarty och Robbie Skuse, har i februari 2021 klivit av styrelsen. Båda är kvar i koncernen 

och jobbar numera mer operativt i sina nya roller.

 

 

 

Not 22 Koncernförhållanden       

        

Samtliga bolag inom koncernen är 100% ägda dotterbolag. 

        

        

 

Not 23 Definition av nyckeltal       

        

 Soliditet       

 
Justerat eget kapital i procent av 

balansomslutning 
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Not 25 Transaktioner med närstående       

        

År 2018 erhölls ett lån från en av aktieägarna till Bolaget. Lånet uppgår till 207 610 kr per 20-12-31 (460 456 kr per 2019-08-31). 

 

Inga ytterligare transaktioner med närstående utöver ovan nämnda. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Not 26 Åldersanalys kundfordringar       
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i Kollect on Demand Holding AB (publ) 
Org. nr 559216-5160 
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Kollect on Demand Holding AB (publ) för räkenskapsåret 2019-09-
01 -- 2020-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget 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. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU. 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande 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 verksamheten 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 verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

 

 

 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag, 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 misstag 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 misstag, 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 felaktighet som beror på misstag, 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 revision 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 redovisningsprinciper 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 antagandet 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 osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen 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 revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvarig 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 koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Kollect on Demand Holding AB (publ) för 
räkenskapsåret 2019-09-01 -- 2020-12-31 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. 

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 koncernens 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, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören 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 överensstämmelse 
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 styrelseledamot 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 aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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 granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. 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 om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Stockholm den 2 juni 2021 

Mazars AB  

 

 

Anders Fornstedt 
Auktoriserad revisor  


