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UPPDRAGSANALYS 

Fortsätter växa med ny 

välfylld kassa  

Uppvisar nästan 60 procents tillväxt  

Kollect on Demand rapporterar ytterligare ett starkt kvartal där bola-

get fortsätter på den inslagna tillväxtresan. Intäkterna under kvarta-

let uppgår till hela 19,2 miljoner kronor (12,1), vilket motsvarar en 

ökning på 58 procent från samma kvartal föregående år. Intäkterna 

ökar även sekventiellt då bolaget växer 14 procent sedan föregående 

kvartal. Bolaget rapporterar ett bruttoresultat på 6,9 miljoner kronor 

under kvartalet (4,3), vilket motsvarar en bruttomarginal på 36 pro-

cent. EBITDA-förlusten uppgår till -2,9 miljoner kronor (-3,6) och 

bolaget rapporterar ett resultat på -3,8 miljoner kronor (-4,1). Sam-

mantaget fortsätter bolaget uppvisa stark tillväxt på ett kostnadsef-

fektivt sätt. Den starka utvecklingen fortsatte in i oktober med 47 pro-

cents tillväxt.  

Höga återkommande intäkter och effektivitet 

Bolaget lyfter också fram utvecklingen för de återkommande intäk-

terna, som uppgår till 11,2 miljoner kronor under kvartal (6,7). Detta 

innebär en ökning med 66 procent sen föregående år, ett bevis på att 

bolagets strategi med fokus mot denna del av intäktsmixen fungerar 

väl. Återkommande intäkter utgör nu cirka 58 procent av bolagets to-

tala intäkter (56). Effektivisering har också varit ett fokusområde som 

bolaget nu uppvisar goda resultat på. Detta mäts delvis genom intäk-

ter per anställd, vilket fortsätter öka under kvartalet. En viktig punkt 

här är också utrullningen av tekniska lösningar, där bolaget under 

kvartalet infört nya IT-system som automatiserar manuella och rutin-

mässiga arbetsflöden. Detta spelar troligt en stor roll i bolagets fort-

satta förmåga att växa på ett kostnadseffektivt sätt.  

Framgångsrik finansiering från teckningsoptionerna 

Vid vår förra analys hade teckningsperioden från teckningsoptions-

programmet TO1 just inletts. Det är uppmuntrande att se att utfallet 

blev positivt med en teckningsgrad på hela 99 procent för program-

met. Detta innebär att bolaget nu tillförs cirka 30,2 miljoner kronor 

innan emissionskostnader och antalet aktier ökar från 5,9 miljoner 

till 9,6. Bolaget har använt detta bland annat till att reducera sin 

skuldsättning under kvartalet. Sammantaget innebär det att Kollect 

lämnar kvartalet med 16,2 miljoner kronor i kassan, vilket bådar väl 

för utförande av den tidigare annonserade 2024-strategin. Det fria 

kassaflödet under kvartalet, vilket exkluderar kassaflöde från finan-

sieringsverksamheten, uppgick till -2,7 miljoner kronor. Detta inne-

bär att även om investeringarna i teknik kommer fortsätta så ser bo-

laget välfinansierat ut den kommande tiden. 

Kollect on Demand 

Rapportkommentar 

Datum 2 december 2021 

Analytiker Nils Hellström & Johan Hellström 

  
Basfakta  

Bransch Teknologi 

Styrelseordförande Johnny Fortune 

Vd John O’Connor 

Noteringsår 2019 

Listning Nasdaq First North 

Ticker KOLL 

Aktiekurs 8,86 (2021-12-01) 

Antal aktier, milj. 9,6 

Börsvärde, mkr 85 

Nettoskuld, mkr -9,3 

Företagsvärde (EV), mkr 76 

Webbplats www.kollect.ie 

  

 
Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

KOLL OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021P 2022P 2023P

Omsättning 46,1 66,8 90,2 121,8

Rörelseres. (ebit) -10,0 -15,8 -8,1 2,6

Nettoresultat -12,0 -17,8 -10,1 0,3

Vinst per aktie -1,25 kr -1,85 kr -1,05 kr 0,03 kr

Omsättningstillväxt 12,2% 45,0% 35,0% 35,0%

Rörelsemarginal -21,7% -23,6% -9,0% 2,1%

Vinstmarginal -26% -27% -11% 0%

P/E-tal -7,1 -4,8 -8,4 280,9

EV/ebit -7,6 -4,8 -9,3 29,0

P/S-tal 1,8 1,3 0,9 0,7

EV/omsättning 1,64 1,13 0,84 0,62

http://www.kollect.ie/


Kollect on Demand  

 

 

Analysguiden 

2 december 2021 

 

2 

 

Investeringstes 

Fortsätter tillväxtresan  

Det tredje kvartalet innebär det åttonde kvartalet på rad som bolaget 

uppvisar tillväxt och det är uppenbart att Kollect on Demand är på 

god väg i sin tillväxtresa. Det faktum att tillväxten i de återkommande 

intäkterna står ut i intäktsmixen är starkt positivt, då det skapar viss 

förutsägbarhet i omsättningen framöver och stabilare kassaflöden. 

Värt att ta med sig i sammanhanget är att trots fortsatt kraftig tillväxt 

ser marknaden ändå i princip obearbetad ut och mycket tillväxt finns 

kvar att hämta. Bara enstaka procent av avfallshämtning sker på nätet 

idag och bolaget har ännu inte expanderat utanför Irland i någon 

större omfattning. Det faktum att även de icke återkommande intäk-

terna växte kraftigt förklarar att bruttomarginalen inte förbättrats 

och fortsatt ligger kring 36 procent. Långsiktigt ser vi stor potential 

för förbättring i denna men vi har nedjusterat våra prognoser något 

här i säkerhetssyfte.  

I grund och botten ett tech-bolag  

En viktig del av bolagets 2024-strategi är en övergång till en online 

baserad verksamhet, med fokus på självbetjäning för kunder och le-

verantörer. Värt att påminna sig om är att Kollect on Demand utgör i 

grund och botten ett tech-bolag med det stora teknologifokuset det 

innebär. Vi ser positivt på de investeringar bolaget genomfört och 

kommer fortsätta att göra och ser, på sikt, att detta kommer leda till 

högre marginaler och en mer skalbar affärsmodell. I närtid är det rim-

ligt att förvänta sig något högre kostnader till följd av investeringar 

och dylikt men detta är samtidigt väl spenderade pengar i det läge bo-

laget är idag. Att transformera den relativt trögrörliga avfalls-

branschen till en digital affärsmodell tar tid och kräver system som 

gör processen tidseffektiv och så smidig som möjlig. Särskilt positivt 

ser vi på bolagets utrullning av den egna appen, något som rimligtvis 

bör utgöra en stor konkurrensfördel över tid.  

Fortsatt stor potential  

Kollect on Demand rapporterar i stort ett starkt kvartal och uppvisar 

återigen att de kan, på ett kostnadseffektivt sätt, ta marknadsandelar. 

Det vi tar med oss från kvartalet är främst den starka tillväxten och 

förbättrade balansräkningen, där bolaget minskat skuldsättningen 

med hjälp av likviden från kapitalanskaffningen. Vi har genomfört 

smärre förändringar i våra estimat men håller i stort kvar vid våra ti-

digare prognoser. Med hjälp av en DCF-värdering upprepar vi vårt 

motiverade värde på 17–21 kronor på 12–18 månader sikt. Risken är 

fortsatt stor i detta läge och vi ser störst riskfaktorer i fortsatt haltande 

geografisk expansion, svällande kostnadsmassa och uteblivna mar-

ginalförbättringar. Triggers vi ser framöver är ytterligare BIGbin-eta-

bleringar, som uppgår till totalt 34 nu, ett utökat franschiseprogram, 

fortsatt tillväxt samt att bolaget kan uppvisa ökande bruttomargina-

ler. Vi följer med spänningen Kollect on Demands fortsatta utveckling 

under det fjärde kvartalet.  

Intäktsmixen sänker bruttomarginal 
Bruttoresultat och bruttomarginal, Q3 2020-Q3 2021, i miljo-

ner kronor och procent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget 

Fokus på återkommande intäkter 
Återkommande och icke återkommande intäkter, Q3 2020-Q3 

2021, i miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget 

Stark kassa inför kommande året  
Kassa och kassaflöde, Q3 2020-Q3 2021, i miljoner kronor.    

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Prognoser och värdering 

Nettoomsättning 

Kollect on Demand rapporterar intäkter det tredje kvartalet på totalt 

19,2 miljoner kronor, fördelat som 11,2 miljoner kronor återkom-

mande och 8 miljoner kronor icke återkommande. Detta innebär att 

totala intäkter för årets första tre kvartal uppgår till 49,2 miljoner kro-

nor (33,2). I våra prognoser har vi skissat på en tillväxttakt för helåret 

på 39 procent vilket hade inneburit totala intäkter på 64,2 miljoner 

kronor. Givet den starka utvecklingen senaste kvartalet justerar vi 

upp detta och räknar nu med 45 procents tillväxt. Detta innebär att 

året slutar på 66,8 miljoner kronor. Sista kvartalet väntas därmed till-

föra 17,6 miljoner kronor. Detta hade inneburit en tillväxt på årsbasis 

det fjärde kvartalet på 36,4 procent, vilket inte ser orimligt ut givet 

utvecklingen hittills under året samt guidningen för oktober. Den 

högre antagna tillväxttakten påverkar därmed även kommande års 

prognoser. Vi räknar fortsatt på en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 

28 procent och omsättning 2023 väntas nu landa på 121,8 miljoner 

kronor (116,8).   

Kostnader 

Bruttomarginalen det tredje kvartalet uppgår till 36 procent vilket är 

en procentenhet lägre än föregående kvartal men samma som Q3 

2020. Vi justerar den förväntade helårsbruttomarginalen marginellt 

till 37 procent (38), men väntar oss fortsatt långsiktiga ökningar i 

denna. Rörelsekostnaderna ökade till 10,7 miljoner kronor under 

kvartalet (8,5) och dessa ökade sekventiellt ungefär 1,6 miljoner kro-

nor. Detta hänförs bland annat engångskostnader från teckningsopt-

ionsprogrammet, refinansiering av lånefaciliteten samt vissa sats-

ningar på personal. Bolaget själva uppger att kommande kvartal kom-

mer stora investeringar göras i teknologi vilket, kombinerat med fak-

torerna ovan, innebär att vi skruvar upp totala kostnader för året till 

38 miljoner kronor från 36. Detta innebär att vi räknar med ett helårs-

resultat på cirka -17,8 miljoner kronor och ett EBITDA-resultat på -

13,3 miljoner kronor.   

Värdering 

Vi värderar fortsatt Kollect on Demand med en DCF-värdering över 

prognosperioden 2021–2025 samt med ett terminalvärde. Vi inklu-

derar därtill en varierande exit-multipel på sista årets EBITDA-resul-

tat på 4–6. Vissa förändringar har gjorts i prognoserna där vi mest 

noterbart ökat tillväxttakten något samtidigt som vi genomfört 

mindre justeringar i våra kostnadsantaganden. Vi använder fortsatt 

en säkerhetsmarginal i våra beräkningar och upprepar efter kvartalet 

vårt motiverade värde på 17–21 kronor på 12–18 månaders sikt. Vi 

bibehåller diskonteringsräntan på 14 procent dagsläget vilket bland 

annat inkluderar en bolagsspecifik risk på 5 procent, en evighetstill-

växt på 5 procent samt en systematisk riskpremie på 7,6 procent. Vi 

ser störst risk i närtid i större ökningar i kostnadsmassan, avtagande 

tillväxt samt fortsatt haltande geografisk expansion.  

Skruvar upp årets tillväxtprognos  
Omsättning 2020-2025P, i miljoner kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Ser fortsatt lönsamhet inom 2 år  
Resultat efter skatt, 2020-2023P, i miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Fortsatt stor uppsida  
DCF-värdering för Kollect on Demand.    
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Om Kollect on Demand  

Kollect on Demand Holding (bolaget eller Kollect) är ett bolag baserat 

på Irland verksamt inom teknologiska lösningar för avfallshantering. 

Bolaget grundades 2016 och är noterat på First North Growth Market 

sedan slutet på 2019. Affärsidén grundar sig i att erbjuda en teknolo-

gisk plattform som kopplar samman slutkunder med företag verk-

samma inom sophantering på Irland och inom Storbritannien. Bola-

get förvärvar kunderna, oftast online, och använder sedan tredje-

partsleverantörer för att utföra de beställda jobben. Till skillnad från 

Sverige är denna marknad helt privatiserad och marknaden är i stort 

fragmenterad geografiskt utan enskilda större aktörer. Denna mark-

nad har i hög grad inte digitaliserats, varav Kollect identifierade be-

hovet av sina tjänster. Bolag har idag ett börsvärde på omkring 86 

miljoner kronor med 9,5 miljoner utestående aktier. Bolaget grunda-

des i slutet av 2015 av entreprenörerna John O’Connor, Robbie Skuse 

och John Hegarty. John O’Connor är idag vd och övriga grundare har 

operativa roller i företaget. 

Bolagets erbjudande kan i grova drag delas in i två huvudsakliga af-

färsområden; avfallsupphämtning och avfallsinlämning. Inom upp-

hämtningsområdet så erbjuder Kollect fyra olika huvudsakliga tjäns-

ter; soptunnstömning, uthyrning av sopcontainrar, bortforsling av 

skräp och möbler samt uthyrning av större sopsäckar. Utöver de be-

skrivna affärsområdena ovan erbjuder Kollect också avfallsinlämning 

genom sina BIGbin containrar. En BIGbin är en fullt automatiserad 

avfallskompaktor där kunder kan lämna av sitt hushållsavfall. Enhet-

erna är strategiskt utplacerade antingen i närheten av exempelvis ga-

rage, större parkeringar vid shoppingcenter och lägenhetskomplex. 

Kollect är idag etablerade i stora delar av Irland, med störst marknad-

spenetration i Waterford där bolaget grundades. Bolaget har dock en 

ambitiös tillväxtplan och har redan inlett etablering i Storbritannien 

med Manchester som första stad. Lanseringsstrategin utgår från att 

först etablera samar-bete med lokala operatörer som kan området och 

staden och sedan kraftigt satsa på en stark digital närvaro och sökmo-

toroptimering. Detta innebär initialt höga etableringskostnader som 

successivt sjunker i takt med att den digitala närvaron stärkts och bo-

laget tar marknadsandelar.  Bolaget noterades i slutet av 2019 på First 

North Stockholm till en kurs på 14 kronor. 2019 uppgick intäkterna 

till 29,4 miljoner kronor och tillväxten till fjolåret blev 57 procent, där 

intäkterna landade på 46,1 miljoner kronor. Den senare tiden har bo-

laget fokuserat på att öka intäkterna på högmarginalområden som ger 

återkommande intäkter, exempelvis BIGbin-enheterna. Kollect on 

Demand lämnar det tredje kvartalet med en kassa på 16,2 miljoner 

kronor, vilket stärkts genom ett teckningsoptionsprogram. Ägandet i 

ledning och styrelsen är högt och vd och grundare, John O’Connor, 

utgör största ägare med 22 procent av aktierna och rösterna i bolaget.      

Digitaliserar avfallssektorn 
Bolagets tekniska plattform kopplar samman kunder och före-

tag inom den privatiserade avfallssektorn på Irland och inom 

Storbritannien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget 

 

Adresserar två viktiga problem 
Bolagets tjänst löser två identifierade problem på avfallsmark-

naden, nämligen utmaningen att lätt hitta licenserade opera-

törer och bristen på flexibilitet i hämtningsscheman.  

 

Källa: Bolaget 

Automatiserad avfallskompaktor 
Bolaget växer kraftigt inom avfallsinlämning till BIGbin-en-

heter, där avtal för utplacering med Circle K har utökats un-

der kvartalet.    

 

Källa: Bolaget 
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Risker 

Bolaget står inför ett antal risker både långsiktigt och i närtid. Kollect 

on Demand är ännu inte lönsamt och det fria kassaflödet för 2020 

uppgick till -6,4 miljoner kronor. Resultatet för helåret blev -12 mil-

joner kronor. Teckningsoptionerna har stärkt kassan och bolaget ser 

nu ut att vara finansierat åtminstone en bra bit in i 2022. Det är dock 

värt att trycka på att bolaget befinner sig i en expansiv fas med konti-

nuerliga investeringar i it-system och personal, vilket skulle kunna in-

nebära en högre burn-rate framöver. Detta kan i förlängningen inne-

bära att ytterligare kapitalanskaffningar kan bli aktuellt, med högre 

finansieringskostnader alternativt en utspädning av aktieantalet som 

följd. Verksamheten är tydligt skalbar och vi räknar inte med större 

kostnadsökningar men risken existerar att kostnaderna drar i väg i 

samband med detta arbete. 

Bolaget är i huvudsak verksamma på Irland idag och trots begyn-

nande expansionsplaner så är Kollect on Demand än så länge i stort 

en irländsk historia. Trots att bolaget ännu har gott om utrymme att 

växa inom Irland så finns risken att det internationella expansionen 

inte tar fart, vilket skulle innebära tuffare tillväxtmöjligheter framö-

ver.   

Kopplat till att bolaget ännu är relativt tidigt i sin utveckling och den 

snabba tillväxten innebär stor osäkerhet i våra beräkningar. Skulle ut-

fallet bli avsevärt annorlunda än våra prognoser kan det få stor effekt 

på värderingsantagandena.  

Marknaden för sophantering kännetecknas av stor fragmentering och 

bolaget är relativt ensamma med det tydliga teknologifokuset. Dock 

existerar fortsatt risken att större leverantörer utnyttjar sin ställning 

för att erbjuda liknande tjänster som Kollect on Demand och därmed 

skapar tuffare marknadsförhållanden. Slutligen är bolaget aktivt i ut-

landet vilket innebär en valutakursrisk, där intäkter i huvudsak är i 

euro.  
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Nils Hellström & Johan Hellström äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Nils Hellström & Johan Hellström  
 


