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Fjärde kvartalet 2019  
	

· Intäkterna för den fortsatta verksamheten under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 8 725 
kkr, vilket ökade med 110 % jämfört med fjärde kvartalet 2018 på 4 160 kkr.  

· De totala intäkterna ökade till 9 112 kkr under fjärde kvartalet 2019 jämfört med 5 995 
kkr under fjärde kvartalet 2018. Detta motsvarar en ökning med 52 %.  

· Förlusterna före skatt uppgick till 5 317 kkr i motsats till resultatet före skatt på 742 kkr 
under fjärde kvartalet 2018;  

· Bruttomarginalen för kvartalet var fortsatt stark på 30 %, jämfört med en 
bruttomarginal på 43 % under fjärde kvartalet 2018;  

· Totalt antal insamlingar för fortsatt verksamhet under fjärde kvartalet var 31 475, vilket 
var en ökning med 8 % under fjärde kvartalet 2018  

· Den totala skulden ökade med 3 000 000 MSEK under kvartalet då företaget tog ett 
korttidslån för att överbrygga sina finanser genom börsintroduktionen i december 2019. 

	
Helår 2019  
	

· Den totala omsättningstillväxten från år till år var på 54 %.  
· Intäkterna för fortsatt verksamhet ökade med 68 %.  
· Övergripande förbättring av bruttomarginalen från 28 % för helåret 2018 till 38 % för 

helåret 2019 
· Fortsatt investering i bemanning har ökat antal anställda från 25 i december 2018 till 40 

i slutet av december 2019. 
	
Händelser under fjärde kvartalet  
	
Företaget noterades på Nasdaq First North Growth Market den 19 december 2019 och samlade 
in totalt 18,4 miljoner SEK. I väntan på börsintroduktionen tog företaget ett korttidslån på 3 
miljoner SEK som skulle återbetalas före den 24 januari 2020.  
 
Företaget avslutade även en affärsrelation på Irland på grund av en kulturkonflikt mellan Kollect 
och deras avfallshanteringspartner. Detta ledde till alltför stora administrativa utgifter till följd av 
servicefrågor. Som ett resultat har företaget omorganiserat bemanningen på ett mer produktivt 
sätt och fokuserat på att fortsätta tillhandahålla utmärkt kundservice. Resultatet av denna 
relation gav upphov till skillnaden i intäkter mellan kvarvarande och avvecklade verksamheter. 
Det har också haft en positiv inverkan på bruttomarginalen, vilket framgår eftersom 
bruttomarginalen från den fortsatta verksamheten är högre än den totala bruttomarginalen. 
	
	
 
 
 
 



Efter kvartalets slut  
	
Efter kvartalets utgång:  
 

(i) återbetalade korttidslånet på 3 miljoner SEK den 10 januari 2020;  
(ii) har placerat ut BIGbin till nya Circle K-platser i Caherdavin och Enniscorthy på Irland;  
(iii) anställde sin första affärsutvecklingschef i Manchester och påbörjade sin 

verksamhet i en andra storstad, Bury, som en del av Storbritanniens expansion 
(iv) påbörjade sitt Carbon Neutral-program genom att klimatkompensera för varje gjord 

insamling. 
	
Nyckeltal  
	
 

	
	
	
VD har ordet  
	
Med vår börsnotering den 19 december 2019 tog företaget ett stort steg närmare sitt uppdrag 
att göra det enkelt för kunder att få avfall insamlat och återvunnet globalt, samtidigt som det 
möjliggör en mer hållbar värld. Vi tackar särskilt alla investerare som stödde vår börsnotering 
och fortsätter att inneha eller handla våra aktier och vi välkomnar nya investerare.  
 
Uppenbarligen krävde börsintroduktionen en stor ansträngning från verkställande teamet under 
fjärde kvartalet och jag vill tacka mina grundare John och Robbie, vår CFO Jamie Walsh, alla 
ledningsgrupper och våra anställda, vår styrelse och våra rådgivare för deras fulla stöd genom 
processen. Nu när noteringen är avklarad är ledningsteamet och de anställda helt fokuserade 
igen på att expandera verksamheten över alla vertikaler.  
 
Vi är glada att rapportera att vi under det fjärde kvartalet 2019 fortsatte att se en betydande 
tillväxt i vår irländska verksamhet, särskilt i avfall- och containernivåerna. I början av kvartalet 
omprövade vi vår verksamhet inom avfallshantering och beslutade att avsluta affärsområden 
med låga bruttomarginaler. Dessa aktiviteter tog också upp en oproportionerlig mängd 
kundservice och andra resurser. Genom att avsluta dessa affärsområden kunde vi omdirigera 
våra resurser till affärer med högre marginal.  
	
I vertikalen avfallsfall ingick företaget ett betydande kontrakt med Circle K för att installera 
BIGbins (smart compactor soptunnor) på 13 nya platser under 2019/20. Vi har redan placerat ut 
till två av dessa platser och arbetar med nästa fas.  

SEK '000 Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018

Revenue from Continuing Operations 8,725                     4,357                     29,382                   17,352                   
Total Revenue 9,121                     6,404                     36,082                   23,285                   

Cash 915                        930                        915                        930                        
Profit/(loss) before tax (5,317)                    742                        (9,467)                    (1,051)                    

Gross Profit from Continuing Operations 30% 43% 39% 29%
Total Gross Profit 28% 36% 38% 28%



	
Vi startade vårt inträde på Storbritanniens marknad i september 2019 med intäkter som växte 
till 200 kkr i det som var vårt första hela kvartal i Salford storstadsområde. Sedan kvartalets slut 
har vi också expanderat till storstadsområdet Bury och anställt en heltidsanställd för 
affärsutveckling.  
 
Företaget fortsätter att hålla en stram kontroll över kostnaderna samtidigt som de försöker 
utnyttja tillväxtmöjligheterna där de uppstår. Där vi har alternativ fortsätter vi att fokusera på 
högre marginalverksamhet. 
 
	
Förvaltningsrapport 
 
	
Om rapporten   
	
Denna delårsrapport täcker 3-månadersperioden från oktober till december 2019 och 12-
månadersperioden från januari 2019 till december 2019. 
	
	
Om Kollect 
	
Kollect grundades i Waterford, Irland och är en innovatör och förnyare inom avfallsindustri som 
är noterad på Nasdaq First North Growth Market (symbol: KOLL) och Mangold Fondkommission 
AB är företagets certifierade rådgivare (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, 
www.mangold.se). 
 
Företaget erbjuder tjänster för två typer av kunder: de som arrangerar att få avfall hämtade 
(hushållsavfall, containers samt skräp borttagning) via Kollects webbaserade bokningssystem 
och de som använder BIGbin smart compactor soptunnor för lämning av avfall. Tjänsterna 
inkluderar hushålls-, dörr-till-dörr-insamling, kommersiell uppsamling av skräp, hyra (container) 
-hyrning och skräpavlägsning såsom möbler och andra stora föremål.  
Mer information finns på www.kollect.ie 
 
	
Intäkter 
	
De totala intäkterna för 12-månadersperioden januari till december 2019 uppgick till 36 082 kkr, 
vilket motsvarade 52 % tillväxt från motsvarande period föregående år från 23 425 kkr. När man 
bara jämförde den fortsatta verksamheten uppgick intäkterna till 29 382 kkr under den här 
tolvmånadersperioden mot 17 492 kkr vilket motsvarar en ökning med 68 % från året innan.  
 
De totala intäkterna för 3-månadersperioden oktober till december 2019 uppgick till 9 121 kkr 
jämfört med 5 995 kkr för samma period 2018, en ökning med 52 %. På fortsatt 
verksamhetsbasis under samma jämförelseperiod ökade intäkterna från 4 160 kkr till 8 725kkr 
vilket motsvarade en ökning med 110 %.  



 
Denna tillväxt har drivits av bolagets inträde på den brittiska marknaden i september 2019, 
liksom av en ökning av avfallsintäkterna på 1,526 % jämfört med fjärde kvartalet 2018. Ökningen 
i avfallsintäkter har kommit som ett resultat av ett ökat fokus på digital marknadsföring och 
sökmotoroptimering samt förbättring av försäljningskonverteringsfrekvensen, eftersom vi 
utökat den inhemska marknaden och utbildar kunderna om att tjänsten är tillgänglig, som nu 
täcker 79 % av befolkningen på Irland. Ökningen i containerintäkterna har också drivits av ökad 
digital marknadsföring och ett utökat försäljningsteam, men också genom att utöka vårt 
erbjudande till 23 av de 26 länen på Irland. 
 
 
Avfallsvertikalen visade en stark tillväxt på 15 % under fjärde kvartalet 2019 jämfört med fjärde 
kvartalet 2018 och växte från 2 441 kkr till 2 799 kkr vilket drevs av den fortsatta tillväxten av 
varumärket på Irland. Försäljningsintäkter utvecklades starkt från 418 kkr till 549 kkr under 
kvartalet; en ökning med 32b% från år till år under samma jämförelseperiod. Tillväxten beror på 
att vi fortsätter att leverera bra kundservice och konkurrenskraftiga priser till inhemska och 
kommersiella kunder.  
 
BIGbin-vertikalen såg också en stark tillväxt från år till år på 29 % till 1 455 kkr under fjärde 
kvartalet 2019 från 1 044 kkr under fjärde kvartalet 2018. Detta drevs av en ökning av antalet 
försäljningar samt en ökning av biljettpriser. Anledningen till ökade antal försäljningar var 
utvecklingen av vår programvara och webbaserade bokningssystem vilket möjliggjorde 
förbättrad kundinteraktion och uppmuntrade återvändande kunder.	
	

	
	
Kostnader 
	
Driftskostnaderna har ökat från 1 953 kkr under fjärde kvartalet 2018 till 8 147 kkr under fjärde 
kvartalet 2019. En betydande drivkraft för denna skillnad är kostnaderna för börsintroduktionen 
den 19 december 2019. Dessutom var fokus under fjärde kvartalet 2019 att säkerställa 
lönsamheten och därmed bevisa den starka grunden som verksamhetens underliggande 
enhetsekonomi bygger på före en tillväxtperiod.  
	

SEK '000 Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018

Bin Collection (Domestic and Commercial) 2,799                    2,575                    10,797                  7,979                    
Skips 2,228                    369                       7,310                    4,835                    
Junk 2,154                    164                       5,288                    429                       

BIGbin 1,345                    1,249                    5,633                    4,109                    
UK 200                       -                        354                       -                        

Revenue from Continuing Operations 8,725                     4,357                     29,382                   17,352                   

Other Revenue -                        403                       403                       -                        

Discontinued Operations 395                       1,645                    6,298                    5,933                    

Total Revenue 9,121                     6,404                     36,082                   23,285                   



Kostnadsökningen drivs också av personalkostnader. Som en del av planeringsprocessen för 
börsintroduktionen hade företaget identifierat ett antal nyanställda kostnader. Företaget kunde 
anställa personal inför börsintroduktionen så att anställningsprocessen skulle vara klar och att 
de skulle kunna utbildas fullt ut i början av 2020. Detta medförde ytterligare kostnader, inklusive 
rekryteringsavgifter. Vidare hade företaget nyanställningar på koncernledningsnivå under 2019 
inklusive anställning av en heltidschef för ekonomi och en försäljningsdirektör. 
 
Dessa var nya roller för företaget och fick därmed extra kostnad under hela 2019. Under 
perioden oktober till december 2019 fortsatte företaget att investera i sitt webbaserade 
bokningssystem. Dessa kostnader har inte aktiverats och har kostnadsförts på resultaträkningen. 
Företaget har också fortsatt att investera i digital marknadsföring och sökmotoroptimering och 
företaget har sett en ökning av intäkterna som ett resultat av dessa utgifter.  Företaget byggdes 
med en försiktighetskultur och fokus på kostnadsminimering fortsätter efter 
börsintroduktionen. En del av detta är att upprätthålla ett huvudkontor i hemstaden Waterford, 
Irland, där företaget kan erbjuda en nationell tjänst samtidigt som de utnyttjar en välutbildad 
arbetskraft samtidigt som de drar nytta av de låga levnadskostnaderna och därmed ger en 
kostnadsfördel jämfört med andra konkurrenter. 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koncernresultaträkning			
	

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidated Pro Forma Consolidated Pro Forma

SEK '000 Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018

Revenue 8,725                           4,357                           29,382                         17,352                         

COS 6,086                           2,465                           18,396                         11,697                         

Gross Profit 2,640                           1,892                           10,986                         5,655                           

30% 43% 38% 33%

Operating Expenses (8,147)                         (1,954)                         (22,014)                       (8,024)                         

Other operating income 97                                516                              97                                509                              

Other expenses (393)                            -                              (393)                            -                              

(8,443)                         (1,437)                         (22,311)                       (738)                            

Loss for the period from continuing operations (5,410)                         455                              (11,325)                       (1,859)                         

Discontinued Operations: 

Profit for the period from discontinued operations 93                                287                              1,859                           808                              

Profit/(Loss) for the Period (5,317)                         742                              (9,467)                         (1,052)                         

Number of Shares (Post IPO) 4,672,912                    4,672,912                    4,672,912                    4,672,912                    

Earnings Per Share (SEK) (1.138)                         0.159                           (2.026)                         (0.225)                         

Profit and Loss



Gruppbalansräkning 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SEK '000 Consolidated Consolidated Pro Forma
Dec-19 Sep-19 Dec-18

Intangible Assets 418                            456                          600                            
PPE 5,127                         5,632                       3,931                         

Current Assets 5,544                         6,088                       4,531                         
-                             -                           -                             

Trade and other receiables 17,715                       3,107                       856                            
Cash + Equivalents 915                            2,450                       930                            

Non-Current Assets 18,630                       5,557                       1,786                         
-                             -                           -                             

Trade + Other Payables 18,174                       11,872                     4,701                         
-                             -                           -                             

Long Term Liabilities 5,595                         5,819                       2,960                         
Total Liabilities 23,769                       17,690                     7,661                         

-                             -                           -                             
-                             -                           -                             

Equity 406                            (6,045)                      (1,344)                        

Statement of Financial Position



 
Redovisning av förändringar i eget kapital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share Capital Share Premium Retained Earnings Total Shareholders Equity
Ending Balance as of 30 September 2019 500                     (2,096)                  (1,596)                               

Acqusition of Subsidiary 398                     -                   -                       398                                   
Total Group Profit for the year (9,466)                  (9,466)                               

Issue of Shares 328                     10,743             11,071                              
1,225                  10,743             (11,562)                406                                   



Pengaflöde 
 

 

SEK '000 Q4 2019 Cashflow 2019 YTD Cashflow Q4 2018 Cashflow 2018 YTD Cashflow
Profit /(Loss) after Tax (5,317)                                   (9,467)                        242                          (1,052)                        

-                                        -                             -                           -                             
Finance costs 263                                       672                            6                              25                              

-                                        -                             (3)                             444                            
Depreciation 345                                       874                            0                              118                            
Amortization 56                                         224                            (415)                         355                            

Trade & Other receivables (495)                                      (2,675)                        2,112                       700                            
Unpaid Proceeds from IPO (14,971)                                 (14,971)                      0 0

Trade & other payables 7,407                                    9,020                         0 0
Net Cash from operating activities (12,711)                                 (16,323)                      1,943                       591                            

-                                        -                             -                           -                             
Payment for intangible assets (0)                                          (0)                               (164)                         (367)                           

Payment for PPE (10)                                        (2,044)                        (629)                         (635)                           
Investing (10)                                        (2,044)                        (793)                         (1,001)                        

Proceeds from issue of share capital 14,971                                  14,971                       -                           -                             
Movement in finance leases (269)                                      (330)                           (954)                         (112)                           

Movement in bank loans (344)                                      (403)                           446                          356                            
Movement in other loans 2,974                                    5,559                         (433)                         27                              

Movement in invoice discounting (609)                                      4,931                         282                          1,186                         
Movement in overdrafts -                                        -                             (132)                         (132)                           

Exceptional Items recognised in Equity (5,253)                                   (5,703)                        -                           -                             
Interest paid (263)                                      (672)                           (6)                             (25)                             

Financing 11,206                                  18,353                       (798)                         1,300                         

Net increase/decrease (1,515)                                   (14)                             353                          890                            
Opening Cash 2,430                                    929                            576                          38                              

Closing Cash 915                                       915                            929                          929                            


