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Styrelsen för Kollect on Demand Limited (‘Kollect’ eller ‘Bolaget’) presenterar härmed sin 

årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen avspeglar Kollects utveckling och 

finansiella ställning för det räkenskapsår som avslutades den 31:a December 2018.   
 

1.  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

Kollect är ett innovativt och nyskapande företag som utmanar traditionella aktörer inom 

återvinningsbranschen. Bolaget har två typer av kunder; 

 

(i) kunder som beställer återvinningslösningar (hämtning av t.ex. hushållsavfall eller 

grovsoppor) via Kollect’s bokningsplattform  

(ii) kunder som använder BigBin (utplacerade containers med stor kapacitet och 

kompressionsautomatik) för soppavlämning. 

 

Sammanfattning av verksamheten och nyckeltal  

 

Bolaget anammade under 2018 International Financial Reporting Standards (“IFRS”) som 

ramverk för sin rapportering med avseende på finansiell status och data. Förändringar från 

tidigare rapportering och påverkan av IFRS finns beskrivet i Not 23.  

 

Styrelsen ser positivt på utvecklingen av Bolaget, med en omsättningsökning på 80 % (från € 

1.26 Miljoner – € 2.28 Miljoner) för räkenskapsåret 2018, jämfört med året innan. Årets ökade 

omsättning förklaras av tillväxt inom nuvarande intäktskanaler. Styrelsen ser även positivt på att 

Bolaget uppvisar minskade förluster före skatt för räkenskapsåret 2018, på €102,537 jämfört med 

€144.956 för räkenskapsåret 2017.   

 

Den finansiella rapporteringen och data redovisas i EURO, vilket är Bolagets redovisningsvaluta.  

 

Summa rörelseintäkter för räkenskapsåret 2018, samt resultat- och balansräking, återfinns på sida 

12 och 13. Likvida medel uppgick till € 90,539 för räkenskapsåret 2018, jämfört med € 3,747 för 

räkenskapsåret 2017.   

  

Icke-finansiella nyckeltal inkluderar arbetsrelaterade och miljömässiga aspekter. Bolaget syftar 

till att minimera sin negativa påverkan på miljön som uppstår genom Bolagets aktiviteter. Bolaget 

adresserar och arbetar kontinuerligt med hälsa, säkerhet, och miljöaspekter. Bolaget tillämpar 

och bejakar arbete med god arbetsmiljö och sina anställdas välmående, och det efterlever 

relevanta krav på hälso- och säkerhetsföreskrifter.   
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2. RISKER OCH OSÄKERHETER 

 

Styrelsen har identifierat följande risker och osäkerheter för Bolaget, samt deras potentiella 

påverkan, såsom följer:  

 
(i) Makroekonomiska risker 

Kollect påverkas av den generella utvecklingen i ekonomi och konjunktur, samt finansiella och 

politiska förutsättningar inom sina huvudmarknader. Risker relaterade till konjunkturen kan 

påverka bolagets affärer negativt. Kundernas investeringar och förtroende, inflation och 

deflation, räntor, och möjligheten att finansiera verksamheten genom lån eller genom 

finansmarknaderna är faktorer som kan påverka Kollect negativt. Bolaget bedömer att många av 

dessa risker är utanför Bolagets kontroll, men att de kräver en god långsiktig beredskap.  
 

(ii) Konkurrensrelaterade risker 

Kollect är aktivt inom återvinningsbranschen och tillhandahåller en molnbaserad plattform för 

bokningar och lösningar av återvinningstjänster. Bolaget har en konkurrensfördel genom att vara 

först på marknaden, men risker existerar kring ökad konkurrens från andra aktörer, och 

potentiella välfinansierade nya aktörer. Risker härrör från produkter, tjänstelösningar och t.ex. 

närvaro på olika geografiska marknader, där kunder kan föredra andra bolag framför Kollect, 

något som får en negativ påverkan på verksamheten, resultatet, och Bolagets finansiella position. 
 

(iii) Partner- och leverantörsrisker 

Trots att Kollect inte är beroende av en partner/entreprenör, genereras i huvudsak bolagets 

omsättning genom partnerskap med återvinnings- och avfallsentreprenörer, men även med 

bensinstationer och stormarknadskedjor. Det finns en risk att dessa partners väljer att inte 

förlänga sina kontrakt, eller slutar att köpa Bolagets produkter och tjänster i framtiden. Detta 

skulle i så fall leda till en stor negativ effekt på Kollects verksamhet, resultat och finansiella 

ställning.   
 

(iv) Finansierings- samt kapitalkravsrisker 

Ledningen och styrelsen arbetar aktivt och kontinuerligt med att upprätthålla en strikt kontroll 

över Bolagets verksamhet, finansiella ställning och likviditet. Då Bolaget befinner sig i en fas av 

snabb utveckling och tillväxt med relativt stora kapitalbehov, kommer Bolaget behöva anskaffa 

ytterligare medel framöver för att finansiera expansion, teknisk utveckling, produkt- och 

tjänsteutveckling, samt expansion i nya geografiska marknader. Det finns en risk att Bolaget inte 

kommer att kunna erhålla ytterligare finansieringsmedel till förmånliga villkor när Bolaget 

behöver det, eller att det blir svårt överhuvudtaget till rimliga villkor. I den händelse man inte 

kan finansiera eller refinansiera sin verksamhet kan det få negativa konsekvenser kring 

expansion, verksamhet, och tillväxt, och därmed den finansiella situationen. 
 

(v) Risker relaterade till nyckelpersonsberoende och ledningsgrupp 

Bolagets framgång är i hög grad beroende av de ledande befattningshavarna, i synnerhet 

ledningsgruppen. Ledande befattningshavare har omfattande erfarenheter och kunskaper om 

återvinnings- och avfallsindustrin. Det finns risker kring att Bolaget inte lyckas behålla sina 

nyckelpersoner, vilket skulle få en påverkan på Bolagets operativa verksamhet och möjligheter 

att utvecklas enligt strategi och tillväxtplaner.  
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3.  FORSKNING OCH UTVECKLING 

 

Bolaget engagerar sig i forskning och utveckling genom innovativ produktutveckling och 

tjänsteutveckling för att möta kundernas behov. Investeringar för att fortsätta utvecklingen 

kommer att öka fragment för att förbättra kundupplevelsen genom utveckling av bl.a. hemsida 

och operativa system, bl.a. inom IT.  

 

 

4.  POLITISKA DONATIONER 

 

Inga politiska donationer genomfördes under räkenskapsåret.  
 

 

5. UTDELNINGAR 

 

Inga utdelningar gjordes under räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 

helåret 2018 ska göras. 

 

 

6. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA VERKSAMHETSUTVECKLING  

 

Kollect upplevde under räkenskapsåret fortsatt tillväxt i omsättning och antalet anställda. Den 

potentiella marknadsefterfrågan för Bolagets produkter är fortsatt positiv. Bolaget fortsätter att 

investera i existerande produktlinjer. Arbetet för att skapa tillväxt och ökade marknadsandelar är 

en kontinuerlig utmaning, och i kombination med en ökning av de operativa kostnaderna, 

påverkas Bolagets möjligheter att försvara sina rörelsemarginaler.  

 

 

7. STYRELSELEDAMÖTER 

Nuvarande styrelseledamöter presenteras på sidan 2. Om inget annat anges var de verksamma i 

Styrelsen för hela räkenskapsåret. 
 

 

8. TRANSAKTIONER MED STYRELSELEDAMÖTER 

 

Under räkenskapsåret 2018, upprättades inga signifikanta kontrakt, transaktioner mellan 

Bolaget och styrelseledamöter med intressen i Bolagets affärsverksamhet, såsom det är 

stipulerat enligt Årsredovisningslagen 2014.  
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9. STYRELSELEDAMÖTERS AKTIEINNEHAV 

 

I enlighet med sektion 329 i Årsredovisningslagen 2014, ska styrelseledamöters aktieägande och 

förändringar i detta redovisas. Under räkenskapsåret 2018 var ägandet såsom följer:  

 
                                                                                                                       Antal aktier 

  31 december 31 december 

 Aktieslag 2018 2017 

 

John O’Connor Stamaktier, €0,01/aktie 7 070 7 070 

John Hegarty  Stamaktier, €0,01/aktie 1 515                   1 515  

Robbie Skuse Stamaktier, €0,01/aktie 1 515 1 515 
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10.  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 

 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut  

 

 

11. DOKUMENTATION KRING REDOVISNINGEN 

 

Styrelsen har säkerställt efterlevnad rörande dokumentation av redovisningen, enligt stycke 281 

till 285 i Aktiebolagslagen 2014, genom att ha medarbetare med rätt kvalifikationer och 

erfarenheter kring redovisning, samt genom underhåll och hantering av digitala 

redovisningssystem. Bolagets redovisning dokumenteras och sparas på huvudkontoret.  
 

 

12. UTTALANDE KRING REVISIONSARBETET 

 

Under förutsättning att alla styrelseledamöter, vid tillfället för denna rapports godkännande, i 

enlighet med Årsredovisningslagen 2014, Sektion 332:  

 

a) Så långt styrelseledamöterna är medvetna, finns det ingen relevant information rörande 

revision, som Bolagets lagenliga revisorer är omedvetna om; 

b) Styrelseledamöterna har, enligt den nivå som är fastställd, säkerställt att de har kännedom om 

all relevant information rörande revision, samt har säkerställt att de lagenliga revisorerna har 

insyn och kännedom i denna information.  

 

 

13. REVISORER 

 

Mazars, auktoriserad och lagstadgad revisionsfirma, som varit Bolagets revisor sedan start, har 

uttryckt sin önskan att fortsätta som Bolagets revisorer, i enlighet med Årsredovisningslagen 

2014, stycke 383(2).  

 
 

 

På uppdrag av Styrelsen 

 

 

__________________________ __________________________ 

John O’Connor Robbie Skuse 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

13 Augusti 2019 
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STYRELSENS ANSVARSFÖRSÄKRAN 

___________________________________________________________________________ 

 

Styrelseledamöterna är ansvariga för att förbereda Årsredovisningen, inklusive uttalande om finansiell 

status och position i enlighet med irländsk lag och regleringar.  

 

Irländsk företagslagstiftning kräver att styrelseledamöterna förbereder uttalanden kring Bolagets 

finansiella status och position för varje räkenskapsår. I enlighet med lagen, har styrelseledamöterna för 

Kollect tagit fram den finansiella rapporteringen enligt Årsredovisningslagen 2014, samt IFRS, det 

ramverk som är framtaget av International Accounting Standards Board, och som är antaget av EU. I 

enlighet med irländsk företagslagstiftning, får styrelseledamöterna inte godkänna den finansiella 

rapporteringen sålunda de inte är försäkrade om att den ger en riktig och sann bild av tillgångar, skulder, 

åtaganden, samt finansiell position, inklusive vinst/förlust för Bolaget vid räkenskapsårets slutdatum, 

samt att Bolaget och rapporteringen efterlever Årsredovisningslagen 2014.  

Under förberedelserna av årsredovisningen krävs det att styrelseledamöterna: 

 

• Väljer lämpliga redovisningsprinciper och sedermera tillämpar dem enhetligt;  

• Gör bedömningar och redovisningsmässiga uppskattningar som är rimliga och kloka; 

• Uttrycker huruvida den finansiella rapporteringen har tagits fram i enlighet med tillämpbara 

redovisningsstandarder, identifierar dessa standarder, samt dokumenterar eventuell effekt och 

anledningar för signifikant avvikelse från dessa standarder; samt  

• Tar fram den finansiella rapporteringen i enlighet med Fortlevnadsprincipen, då det inte finns 

skäl att anta att Bolaget kommer att lägga ner.   

 

Styrelsen är ansvarig för att säkerställa att Bolaget håller rimlig och tillräcklig dokumentation av 

redovisningen, och att denna på ett korrekt sätt förklarar och dokumenterar Bolagets transaktioner, och 

som möjliggör en kontinuerlig bedömning och försäkran av tillgångar, skulder, finansiell position, 

vinster och förluster, med rimlig noggrannhet, möjliggör för dem att säkerställa att den finansiella 

statusen/rapporteringen, efterlever kraven i Årsredovisningslagen 2014, och möjliggör att de kan 

revideras.   De är även ansvariga för att skydda Bolagetss tillgångar, och därmed för att ta rimliga 

åtgärder för att hindra och upptäcka bedrägerier och andra oegentligheter.  

 

Styrelsen och dess ledamöter är ansvariga för underhåll och information av den finansiella 

informationen på Bolagets hemsidor. Lagstiftningen i Republiken Irland, rörande styrning, ansvar, och 

framtagande av ett bolags finansiella status/position och rapportering kan skilja från andra länder.   

 

 

På Styrelsens uppdrag 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

John O’Connor Robbie Skuse 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

13 Augusti 2019 
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REVISIONSBERÄTTELSE  

 

Rapport om årsredovisningen 

 

Uttalanden 

 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kollect on Demand Limited (’Kollect” eller ’Bolaget’) 

för räkenskapsåret 2018. Denna innehåller en redovisning av bolagets finansiella ställning, 

rörelseresultat, balans- och resultaträkning, förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys, noter, samt 

signifikanta redovisningsprinciper såsom de redovisas under not 2.   

Det finansiella rapporteringsramverket i Bolagets förberedelser av årsredovisningen består av irländsk 

lag samt den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS, framtagen av International 

Accounting Standards Board, och antagen av EU.  

 

Enligt vår uppfattning ger årsredovisningen: 

• En sann, och i alla avseenden rättvis bild av Bolagets tillgångar, skulder, och finansiella 

ställning för räkenskapsåret 2018, och resultatet (förlusten) för samma år;  

• Den har förberetts och framtagits på ett korrekt sätt i enlighet med IFRS, såsom den är antagen 

av EU; samt 

• Den är korrekt förberedd och framtagen i enlighet med Årsredovisningslagen 2014. 

 

Grund för uttalanden 

 

Vi har utfört revisionen i enlighet med International Standards on Auditing (Ireland, ISA) samt 

tillämpbar lag. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”, sid 

11. Vi är oberoende i förhållande till Bolaget enligt god revisorssed, och etiska krav på Irland, inklusive 

de etiska standarder som är framtagna av Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority 

(IAASA).  

 

 

Sammanfattningar relaterat till Fortlevnadsprincipen   

 

Vi har ingenting att rapportera med avseende på följande punkter, med respekt till ISAs krav på 

rapportering på grund av att:  

 

• Styrelsens tillämning av fortsatt drift (fortlevnadsprincipen) rörande redovisning i framtagandet 

av årsredovisningen inte skulle vara korrekt; eller 

 

• Styrelsen har i årsredovisningen, inte lyft fram några identifierade osäkerheter som skulle kunna 

indikera skäl att tvivla på Bolagets förmåga att fortsätta att använda fortlevnadsprincipen för en 

period om åtminstone tolv månader från att årsredovisningen har godkänts.  
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 REVISIONSBERÄTTELSE 

 

Övrig information 

 

Styrelsen och verkställande direktören är ansvarig för övrig information. Övrig information består av 

information som ingår i årsredovisningen utöver finansiell ställning och revisorns rapport om densamma. 

Vår uppfattning om den finansiella ställningen täcker inte övrig information, och om det inte är explicit 

uttalat i vår rapport, framställer vi inga säkerställande sammanfattningar om denna.  

 

I samband med vår revision av den finansiella ställningen, är vårt ansvar att läsa övrig information, och 

genom detta, göra en bedömning huruvida övrig information på ett substantiellt sätt är inkonsekvent 

med det som står att läsa kring finansiella ställning, kunskap vi tillskaffat genom revisionen, eller på 

annat sätt betydligt inkorrekt.  

 

Vi drar också slutsatser, 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 förmåga att fortsätta verksamheten.  

 

Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn, eller om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen  

 

I den händelse vi identifierar sådana substantiella inkonsekvenser eller uppenbart substantiellt 

missvisande information, är vi nödgade att bedöma huruvida det även föreligger substantiella 

felaktigheter i den finansiella ställningen alternativt om felet ligger i den övriga informationen. Om, 

baserat på det arbete vi utfört, vi kan konkludera att det föreligger felaktigheter i övrig information, är 

vi är skyldiga att rapportera detta.  

 

Vi har inget att rapportera med hänseende till detta.  

 

Uttalanden kring Övrig Information utifrån Årsredovisningslagen 2014  

 

Enbart baserat på vårt genomförda arbete i samband med vår revision, rapporterar vi att:  

 

• Enligt vår uppfattning, är informationen i Styrelsens Årsrapport (Årsredovisningen) konsistent 

med den finansiella ställningen; samt  

• Enligt vår uppfattning, Styrelsens Årsrapport (Årsredovisningen) har förberetts och tagits fram i 

linje med Årsredovisningslagen 2014.  

 

Vi har fått all information och förklaringar som vi anser nödvändiga för att uppfylla syftet med vår 

revision. Enligt vår uppfattning, var dokumentationen av redovisningen för Bolaget tillräckliga för att 

bedöma den finansiella ställningen såsom korrekt och tillräckligt reviderad, och den finansiella 

ställningen är i linje med den dokumenterade redovisningen.  

 

Angelägenheter som kräver rapportering 

 

Baserat på vår kunskap och förståelse för Bolaget och dess miljö, insamlad under revisionen, har vi inte 

identifierat några substantiella felaktigheter eller fel i årsredovisningen. Årsredovisningslagen 2014 

stipulerar att vi som revisorer måste rapportera om vi inte hittar information kring/felaktigheter kring 

Styrelsens/styrelseledamöters ersättningar och arvodering eller transaktioner som de beskrivs i 

Årsredovisningslagen, sektion 305 till 312  

 

Vi har inget att rapportera med hänseende till detta  
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REVISIONSBERÄTTELSE 

 

 

Ansvarsfördelning 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

 

 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 

att den ger en rättvisande bild enligt Årsredovisningslagen 2014. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 

av bolaget 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 (finansiella 

ställningen) som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, 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 

(Irland) alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen.   

 

En vidare beskrivning av vårt ansvar för revision av årsredovisningen kan återfinnas på hemsida at: 

http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description of auditors 

responsibilities for audit.pdf. Denna beskrivning utgör del i vår revisionsrapport.  

 

Syftet med revisionsarbetet och till vilka vi är skyldiga vårt ansvar 

 

Vår revisionsrapport är riktad enbart till Bolagets aktieägare, som en enhet, i enlighet med 

Årsredovisningslagen, sektion 391. Vårt revisionsarbete har genomförts på så sätt att vi kan uttrycka 

till Bolaget och aktieägare de revisionsresultat vi är skyliga att uttrycka till dem, och för inget annat 

syfte. I enlighet med lagens utformning, accepterar eller antar vi inget ansvar mot någon annan är 

Bolaget och aktieägarna (som en enhet), för vårt revisionsarbete, för denna rapport, eller för de 

uppfattningar vi har formulerat.  

 

 

Lorcan Colclough  

för och på uppdrag av Mazars 

Auktoriserad och lagstadgad revisionsfirma 

Harcourt Centre,  

Block 3,  

Harcourt Road,  

Dublin 2 

13 Augusti 2019

http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description
http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description
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Nettoomsättning 4  2 282 914 1 263 074 

     

Försäljningskostnader    -1 647 165 -927 680 

     

Bruttoresultat   635 749 335 394 

     

Administrationskostnader            -785 832 -510 350 

Övriga rörelseintäkter 6           50 000 30 000 

     

Rörelseresultat    -100 083 -144 956 

     

Finansiella kostnader  7  -2 454           - 

     

Resultat efter finansiella poster 8  -102 537 -144 956 

     

Skatt 9           -          - 

     

Periodens resultat   -102 537 -144 956 

     

 

Alla resultat relaterar till pågående verksamhet 

 

Noter på sida 18-44 utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna.  
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BALANSRÄKNING 

Räkenskapsåret 2018   

 Not  2018 

  

2017 

  

 

2016 

   € € € 

___________________________________________________________________________ 
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Tillgångar 
     

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 10  58 354 34 142 17 901 

Materiella anläggningstillgångar 11  382 593 364 016 1 110 
      

   440 947 398 158 19 011 
Omsättningstillgångar      

Kundfordringar och övriga fordringar 12  83 282 117 902 12 208 

Kassa och likvida medel 13  90 539 3 747      40 631 
      

   173 821 121 649 52 839 
      

Summa tillgångar   614 768 519 807 71 850 
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder och övriga skulder 14  457 521 246 620 60 155 
      

Långfristiga skulder      

Övriga långfristiga skulder 14  288 027 301 430      - 
      

      

Summa skulder   745 548 548 050 60 155 
      

Eget kapital      

Aktiekapital 15  127 127 112 

Överkursfond 16  159 892 159 892 54 889 

Balanserade vinstmedel inklusive 

periodens resultat 

16  -290 799 -188 262 -43 306 

      

Summa eget kapital   -130 780 -28 243 11 695 
      

Summa skulder och eget kapital   614 768 519 807 71 850 
 

 

Noter på sida 18-44 utgör en integrerad delav de finansiella rapporterna.  

 

På styrelsens uppdrag 

 

__________________________ __________________________ 

John O’Connor Robbie Skuse  

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

13 Augusti 2019 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Räkenskapsåret 2016 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  Aktiekapital Överkursfond 

Balanserade 

vinstmedel Total 

 € € € € 

     

Ingående eget kapital 1januari 2016 - - - - 

     

Nyemission av nytt aktiekapital 112 54 889 - 55 001 

Årets samlade förluster - - -43 306 -43 306 

Rörelseresultat för året       -       -       -       - 

     

 Utgående eget kapital 31 december 2016 112 54 889 -43 306 11 695 

     

 

 

  

 

Noter på sida 18-44 utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna.  
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Räkenskapsår 2017 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Aktiekapital Överkursfond  

Balanserade 

vinstmedel Total 

 € € € € 

     

Ingående eget kapital 1 januari 2017 - - - - 

     

Emission av nytt aktiekapital 112 54 889 - 55 001 

Årets samlade förluster - - -43 306 -43 306 

Rörelseresultat för året       -       -       -       - 

     

Utgående eget kapital 31 december 2017 112 54 889 -43 306 11 695 

     

 

 

  

 

Noter på sida 18-44 utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna.  

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Räkenskapsår 2018 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Aktiekapital Överkursfond  

Balanserade 

vinstmedel Total 

 € € € € 

     

Ingående eget kapital 1januari 2018 - - - - 
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Emission av nytt aktiekapital 112 54 889 - 55 001 

Årets samlade förluster - - -43 306 -43 306 

Rörelseresultat för året       -       -       -       - 

     

Utgående eget kapital 31 december 112 54 889 -43 306 11 695 

     

 

 

  

 

Noter på sida 18-44 utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna.  

 



___________________________________________________________________________ 

 

KOLLECT ON DEMAND LIMITED 

___________________________________________________________________________ 

 

KASSAFLÖDESANALYS 
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 2018 2017 2016 

 € € € 

 

- 17 - 

 

Kassaflöden från löpande verksamhet    

Periodens resultat -102 537 -144,956 -43 306 

    

Justerat för:    

Finansiella poster 2 454 - - 

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 43 300 3 566 394 

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 11 541 8 727 764 

Förändring i övriga kortfristiga fordringar 34 620 -105 694 -12 208 

Förändring i övriga kortfristiga skulder  68 259 101 831 60 155 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 637 -136 526 5 799 

    

Kassaflöde från investeringsverksamhet    

Förvärv av immateriella tillgångar -35 753 -24 968 -18 665 

Investering/försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 

-61 877 -366  472 -1 504 

    

Kassaflöde från investeringsverksamhet -97 630 -391 440 -20 169 

    

Kassaflöde från finansieringsverksamhet    

Likvid från aktieemission - 105 018 55 001 

Föränding av finansiell leasing -10 957  307 332 - 

Föränding av banklån 34 714 - - 

Förändringar av övriga skulder 2 672 65 891 - 

Förändring av fakturarabelåning 115 651 -     - 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder -12 841 12 841 - 

Ränteutgifter -2 454    -     - 

    

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 126 785 491 082 55 001 

    

Periodens kassaflöde 

 

 

86 792 -36 884 40 631 

    

Likvida medel vid periodens början 3 747 40 631         - 

    

Likvida medel vid periodens slut 90 539 3 747 40 631 
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1. GENERELL INFORMATION 

 

Kollect on Demand Limited (”Bolaget”) är ett privatägt aktiebolag, registrerat på Irland. Bolaget är 

registrerat på adressen Unit F4, Waterford City, Enterprise Centre, Waterford Business Park, 

Waterford, X91 RK40, Irland. Bolaget är ett teknikföretag som erbjuder lösningar inom 

avfallshantering och återvinning.  

 

2. SAMMANFATTNING AV RELEVANTA REDOVISNINGSPRINCIPER 

 

(a) Principer rörande den finansiella rapporteringen 

 

Den finansiella rapporteringen i årsredovisningen har tagits fram i linje med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) samt International Financial Reporting Interpretations Committee 

(IFRIC), antaget av Europeiska Unionen (EU), samt  i enlighet med Årsredovisningslagen 2014 för 

bolag som rapporterar enligt IFRS. Den finansiella ställningen har tagits fram utifrån tidigare 

kostnadsnivå (brukligt) men med delar värderade enligt marknadsprincipen (fair value). Den 

finansiella rapporteringen är i Euro (€), vilket är Bolagets redovisningsvaluta  

 

(b) Övergång till redovisning enligt IFRS och revision 

  

Fram till 31 december räkenskapsåret 2017 redovisade och rapporterade Bolaget i enlighet med 

irländsk lag, samt de generella och accepterade redovisningsprinciper som gäller på Irland, inklusive 

de redovisningsstandarder som tagits fram av Financial Reporting Council, och som är utfärdade av 

Chartered Accountants in Ireland.   

 

Bolaget hade revisionsdispens fram till 31 december 2017.  Den finansiella rapportering som ingår i 

denna årsredovisning är den första reviderade för Bolaget. I jämförande syfte gjordes revideringar 

av den finansiella rapporteringen i efterhand för räkenskapsåren 2016 och 2017.  

 

Bolaget redovisar sedan 1 januari 2017 enligt IFRS, såsom standarden är antagen av EU, En 

redovisning och förklaring hur transformationen till IFRS har påverkat eget kapital och vinst/förlust 

återfinns i Not 23. IFRS tillägg, som har tagits i bruk av Bolaget är redovisade nedan, och har 

tillämpats enhetligt för alla perioder och redovisas genomgående i denna årsredovisning.  

 

Nya standarder och tolkningar 

Inga ändringar I IFRS har införts under året som substantiellt har påverkat Bolagets finansiella 

ställning rapportering eller årsredovisningen. Ett antal nya standarder har effektuerats med start den 

1 januari 2018, och dessa har inkluderats tidigt i framtagandet av den finansiella rapporteringen och 

Årsredovisningen, enligt nedan.   

 
Tidig anpassning till nya standarder och tillägg samt tolkning  

IASB och IFRIC har lagt fram följande standarder och tolkningar, som är lanserade men ännu inte 

effektuerade, men tillgängliga för tidig implementering/antagande vid övergångsdatumet. Bolaget 

har tillämpat tidigt antagande av dessa standarder i sin övergång till IFRS.   

 
• IFRS 15: Intäkter från kundkontrakt  

• IFRS 9: Finansiella instrument.Följdaktliga konsekvenser och tillägg till IFRS 7 vid antagande 

av IFRS 9  
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• IFRS 16: Leasar  

 

2. SAMMANFATTNING AV RELEVANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.)  

 

(b)        Övergång till IFRS (forts.) 

 

Ny/reviderad IFRS (inklusive tidigt antagande) 

         

IFRS 9 Finansiella instrument 

− ‘Finansiella instrument’, avspeglas i den sista fasen av IASBs arbete med att 

fasa ut IAS 39 ‘Finansiella instrument’’Recognition and Measurement.” 

− Införande av nya krav för klassificering och mätning av finansiella tillgångar 

och skulder, impariment, samt tillämpning av redovisning av hedgar. 

IFRS 15 Intäkter från kund kontrakt  

− ‘Intäkter från kund kontrakt’ ersätter IAS 18 ‘Intäkt’, IAS 11 ‘Konstruera 

kontrakt’ samt relaterade tolkningar.  IFRS 15 behandlar intäktsigenkänning, 

genom att introducera 5-stegs modellen. Principer etableras för att bedöma tid 

och igenkänning av intäkter, samt rapporterar användbar information till 

användare av den finansiella redovisningen rörande typ, karaktäristika, belopp, 

tid, samt en bedömning av tillfredställelsen av löften identifierad utifrån ett 

företags kundkontrakt.  

IFRS 16 Leasar 

− IFRS 16 Leasar ersätter IAS 17 Leasar. Den definierar principerna för 

igenkänning, mätning, presentation och information av leasar för leasetagaren. 

IFRS 16 eliminerar den tidigare klassificeringen av leasar såsom antingen 

operative eller finansiella, och introducerar en redovisningsmodell för leasar, där 

den som leasar måste vara medveten om tillgångar och skulder för alla 

materiella leasar som har en löptid på mer än ett år.  

− Under IFRS 16, är leasar kapitaliserade genom en erkänd nuvärdesberäkning av 

alla betalningar för leasen. Konsekvensen för ett företag är ökade tillgångar, 

såväl som finansiella skulder relaterat till leasarna.  

 

(c) Fortlevnadsprincipen (bedömning av fortsatt drift)  

Ledningen har genomfört bedömningar och prognoser för den närmaste tolvmånadersperioden efter 

godkännandet av årsredovisningen. Dessa inkluderar bedömningar av intäktsökningar, finansiering, 

och etablerade finansieringslösningar på plats, samt kapitalreserver. Baserat på detta bedömer 

styrelsen det lämpligt att i samband med arbetet med årsredovisningen tillämpa bedömning om 

fortsatt drift.  

 

(d) Igenkänning av intäkter 

Bolaget har intäktsflöden från följande verksamheter:   

• Containeruthyrning 

• Kommersiellt avfall 

• BigBin 

• Bortforsling av grovsopor 

 

 

Bolaget dokumenterar intäktsflöden när det kontraktuella avtalet med slutkunden träder i kraft. Kostnaden 
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för tjänsten, inklusive när den genomförs av tredje part, inkluderas då som Kostnad sålda varor.  
 

 

 

2. SAMMANFATTNING AV RELEVANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.)  

 

(e) Leasar 

Vid ingången av ett kontrakt, ska bolaget bedöma huruvida kontraktet är, eller innehåller en lease. 

Ett kontrakt är, eller innehåller en lease, om kontraktet medför rätten att kontrollera användningen 

av en definierad tillgång, för en tidsperiod, i utbyte mot betalning.  

 

 Bolaget erkänner en tillgång för användning och därmed ett leaseansvar vid leasens startdatum.  

Kostnaden/värderingen för rätten att använda tillgångarna består av den initiala leasekostnaden, 

justerat mot eventuella förutbetalda kostnader före kontraktet initieras, plus eventuella initiala 

direkta kostnader, samt en uppskattning av kostnader för att avyttra, ta bort tillgången, och eventuella 

reparations/återställningskostnader, minus eventuella ersättningar som bolaget erhållit.  

 Den tillgång som ett företag har nyttjanderätt för, ska skrivas av med linjär metod från kontraktets 

initiering till dess tillgångens livslängd kan anses vara slut, alternativt till leasingperioden avslutas. 

Den estimerade livslängden bestäms på samma sätt som för fastigheter och fysiska inventarier. I 

tillägg, för tillgångar med nyttjanderätt, genomför man periodiska tester kring impairment (ett test 

för att avgöra om och hur mycket tillgången kan anses ha tappat i livslängd), och i de fall tillgångarna 

skrivs ner, justeras även leasingåtagandet.  

 

 Leaseingansvaret är initialt bedömt utifrån nuvärdet av betalningar som ännu inte är betalda vid 

startdatum av leasen, diskonterat med leasens ränta, eller, om den räntan inte enkelt kan bedömas, 

bolagets marginella låneränta. I normalfallet använder bolaget sin xxx upplåningsränta såsom 

diskonteringsränta.  

 

 Leasingkostnader som inkluderas i beräkningen av leasingåtagande består av:  

•  fasta betalningar, (inklusive in-substance payments) för;  

• rörliga leasingkostnader (betalningar) som beror av ett index eller en taxa som legat till grund 

för kostnaden vid initiering av kontraktet; samt 

• belopp som ska betalas utifrån garantier kring restvärdet.   

 

 Leasingåtagandet beräknas utifrån avskrivningskostnad med hjälp av effektivräntemetoden. Det 

justeras då det uppstår förändringar i framtida leasingkostnader på grund av justeringar i index eller 

taxa, samt om bolaget uppskattar justeringar i betalningar utifrån garantier kring restvärde på 

tillgångarna.    
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2.        SAMMANFATTNING AV RELEVANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.)  

 
(f) Ersättningar och förmåner till anställda  

Bolaget tillhandahåller olika ersättningar och förmåner till sina anställda, såsom årlig 

bonusutbetalning och betald semester.  
 

Kortsiktiga förmåner 

Kortsiktiga förmåner, inklusive betald semester och andra liknande icke-finansiella förmåner, 

behandlas som en kostnad under den period för vilken förmånen infaller. En avsättning görs för det 

uppskattade åtagandet för semestrar utifrån de anställdas arbetsinsatser fram till räkenskapsårets slut.  

 
(g) Lånekostnader 

 Alla lånekostnader redovisas i resultaträkningen under den period de infaller.  
 

(h) Ränteintäkter 

 Ränteintäkter består av intäkter av kassa på bankkonton. Ränteintäkter redovisas i resultaträkningen 

och beräknas genom effektivräntemetoden.  

 

(i) Statsbidrag 

 Statsbidrag inkluderas inte förrän det med rimlighet kan anses att Bolaget efterlever kraven för att 

erhålla bidragen, samt att bidragen faktiskt erhålls.  

 Statsbidrag redovisas i resultaträkningen systematiskt och periodiskt då de kostnader som bolaget 

bedömer uppkomma, och som bidraget ska kompensera, uppstår. I synnerhet, statsbidrag vars 

huvudsakliga syfte är att stödja Bolagets inköp, eller konstruktioner, eller införskaffande av 

anläggningstillgångar ses som en uppskjuten intäkt i balansräkningen och redovisas i 

resultaträkningen systematiskt och rationellt under tillgångarnas livstid.   Statsbidrag som erhålls 

som kompensation för utgifter eller förluster som redan har realiserats, eller med syftet att ge ett 

omedelbart och direkt finansiellt stöd till Bolaget, utan ytterligare tillkommande relaterade 

kostnader, redovisas i resultaträkningen då de erhålls.  

 Statsbidrag som riktar sig mot kostnader som uppstår på grund av medarbetares omskolning 

redovisas som intäkter under de perioder där kostnaderna uppstår och matchas mot/härleds till dessa. 

Statsbidrag som erhålls för införskaffande av fastigheter, mark och utrustning, eller immateriella 

tillgångar, hanteras som uppskjuten intäkt och redovisas i resultaträkningen under tillgångarnas 

livstid.  
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2. SAMMANFATTNING AV RELEVANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

 

(j) Inkomstskatt 

Utgifter för skatter för perioden inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt som ska tas upp under 

innevarande rapporteringsperiod. Skatt tas upp i resultaträkningen, förutom då den relaterar till andra 

delar kring resultatet eller som post under eget kapital. Den ska redovisas direkt mot eget kapital om 

skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot eget kapital  

 

 Aktuell skatt 

 Aktuell skatt baseras på räkenskapsårets vinst. Skattepliktig vinst skiljer sig från nettovinst såsom 

den rapporteras i resultaträkningen då den exkluderar de delar av inkomst eller utgifter som är 

beskattningsbara eller avdragsgilla under andra räkenskapsår, och vidare, exkluderas de delar som 

aldrig är beskattningsbara eller avdragsgilla. Bolagets aktuella skatteskulder beräknas med hjälp av 

de skattesatser som har beslutats eller är i praktiken beslutade i slutet av rapporteringsperioden.  

  

 I den händelse det råder oklarheter, men att det har bedömts sannolikt att en skatt ska betalas gör 

Bolaget en avsättning för en eventuell framtida betalning till Skatteverket. Avsättningarna görs 

utifrån en bästa bedömning kring hur stora beloppen kan bli. Bedömningen görs av skatteexperter 

inom Bolaget, med stöd av tidigare erfarenhet i liknande fall, och i särskilda fall med stöd av externa 

skatteexperter.  

 

Uppskjuten skatt 

 Uppskjuten skatt är skatt som man förväntas betala eller återbetalningsbar skatt för skillnader som 

uppstått mellan redovisade värden för tillgångar och skulder i den finansiella redovisningen, och den 

motsvarande skattebasen som man använt vid beräkningen av beskattningsbar vinst genom 

skuldmetoden.  

Uppskjutna skatteskulder redovisas normalt för alla taxerbara tillfälliga skillnader, och uppskjutna 

skattetillgångar redovisas till den grad att det är sannolikt att den beskattningsbara vinsten är 

tillgänglig så att avdragsgilla temporära skillnader kan användas. Sådana tillgångar och skulder 

redovisas ej om den temporära skillnaden uppkommer i den ursprungliga redovisningen av goodwill 

eller från den ursprungliga redovisningen (utöver i en affärskombination) av andra tillgångar och 

skulder i en transaktion som varken påverkar beskattningsbar vinst eller den redovisade vinsten. I 

tillägg, uppskjutna skatteskulder redovisas inte om den temporära skillnaden kommer från den 

ursprungliga redovisningen av goodwill.  

 

 Uppskjutna skatteskulder redovisas för taxerbara temporära skillnader som uppkommit på grund av 

investeringar i dotterbolag, förutom när Bolaget kan kontrollera återförande av de temporära 

skillnaderna och det är sannolikt att de temporära skillnaderna inte kommer att återföras inom en 

överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar som genereras genom avdragsgilla temporära 

skillnader hänförliga till sådana investeringar och intressen redovisas endast så till vida att det är 

sannolikt att det finns tillräckligt med beskattningsbar vinst mot vilka de temporära skillnaderna kan 

användas och de dessutom förväntas att återföras inom en överskådlig framtid.  
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2. SAMMANFATTNING AV SIGNIFIKANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

(j) Inkomstskatt (forts.) 

 

 Det redovisade värdet av uppskjutna skattefordringar gås igenom inför varje rapporteringsdatum och 

reduceras ner till nivå att det inte längre är sannolikt att det finns tillräckliga beskattningsbara vinster 

tillgängliga, för att all, eller delar av tillgången kan återföras.  

 

 Uppskjuten tax beräknas utifrån de skattetabeller/tariffer som förväntas gälla i den period när skulden 

regleras, eller tillgången kan realiseras baserat på skattelagar och tariffer som gäller, eller har blivit 

antagna vid rapporteringsdagen.  

 

 Måttet på uppskjutna skatteskulder och fordringar avspeglar de skattekonsekvenser som skulle gälla 

enligt Bolagets beräkningar, i slutet av rapporteringsperioden, att återfå eller balansera redovisningen 

av skattefordringar och skulder. 

 

 Uppskjutna skattefordringar och skulder kan balanseras då det finns en legal verkställbarhet (grund) 

för att balansera fordringar mot skulder, samt då de relaterar till inkomstskatt som regleras av samma 

skattemyndighet och då Bolaget vill balansera sin uppskjutna skatt genom nettobetalning.   
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2. SAMMANFATTNING AV SIGNIFIKANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

 

(k) Immateriella tillgångar  

 

 Immateriella tillgångar som förvärvade separat 

Utveckling av hemsida 

Utvecklingen av hemsida anges till kostnad minus den ackumulerade kostnaden/amorteringen  samt 

eventuella imparimenteffekter. Kostnaderna inkluderar inköpspris och andra direkt hänförbara 

kostnader.  

 

Utvecklingen av hemsida anses vara/skapa en tillgång, endast om följande är uppfyllt:  

• en tillgång kan identifieras separat; 

• det är troligt att tillgången skapar framtida ekonomiskt värde; 

• utvecklingskostnaden för tillgången kan mätas på ett tillförlitligt sätt; 

• det är troligt att de framtida ekonomiska värdena som kan hänföras tillgången hamnar inom 

enheten; samt 

• då kostnaden för tillgången mäts på ett tillförlitligt sätt. 

 

Hemsidan skrivs av linjärt över användbar livstid, vilket har ansetts vara mellan tre och fem år. 

Avskrivningskostnaderna har inkluderats I administrative kostnader i resultaträkningen.  

 
Borttagning av immateriella tillgångar från balansräkningen 

En immateriell tillgång tas bort från balansräkningen då den inte har något nuvarande, eller framtida 

värde, eller avyttras. Vinster eller förluster som uppkommer som en konsekvens av att man avyttrar 

och tar bort den immateriella tillgången från balansräkningen, utgörs av skillnaden mellan vad som 

erhållits vid avyttringen och tillgångens redovisade värde, och redovisas som en vinst eller förlust 

när borttagandet (avyttringen) sker.  

 

(l) Materiella tillgångar 

Fastigheter, anläggningar och utrustning redovisas utifrån kostnad minus ackumulerad avskrivning 

och ackumulerade förluster kopplat till impariment (dvs. där tillgångens värde/funktion försvagas 

mer än t.ex. enl. specifikation eller bokfört värde). Kostnaderna utgörs av ursprungligt inköpspris, 

direkta initieringskostnader (t.ex. installation), nedmontering eller reparationskostnader, samt 

lånekostnader (kapitaliserat).  
 

Avskrivningar 

Avskrivningar rörande fastigheter, anläggningar och utrustning, beräknas genom en linjär metod för 

att skriva av kostnaderna i linje med tillgångarnas förväntade livslängd 
 

 Anläggning och maskin  10%  

 Kontor och IT  20%  

 Motorfordon 33% 

 

 För att bedöma och uppskatta livslängden på en tillgång, går man i slutet av varje rapporteringsmetod 

igenom kvarvarande värden och avskrivningsmetod. Eventuelle justeringar får genomslag i 

redovisningen fragment.  
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2. SAMMANFATTNING AV SIGNIFIKANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

 

(l) Materiella tillgångar (forts.) 

 

              Tillägg efter inköp 

Efterföljande/tillkommande kostnader är inkluderade i tillgångens redovisade blopp, alternativt 

separat redovisad, som brukligt, endast då det är sannolikt att ekonomiskt värdeskapande som kan 

kopplas ihop med tillgången, kommer gynna Bolaget, samt att kostnaden kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt. Det redovisade värdet för alla ersatta komponenter tas bort ur balansräkningen. 

Större komponenter ses som en separat tillgång, där de har olika karaktäristika med avseende på 

hur de påverkar värdeskapande. De skrivs av/ner separat över sin livstid. Reparationer, underhåll 

och mindre inspektioner kostnadsförs direkt då de inträffar.  
 

Justering av balansräkningen (eliminiering av poster) 

En bokförd fastighet, anläggning, eller utrustning tas bort ur balansräkningen då den avyttras, eller 

slutligen tas ur bruk, samt då inte några framtida ekonomiska fördelar kan väntas uppkomma ur 

användandet av tillgången. Eliminering av posten i balansräkningen leder till en vinst eller förlust 

som ska bokföras. Denna utgörs av skillnaden mellan försäljningsintäkt och bokfört värde.  
 

(m) Impairment av materiella och immateriella tillgångar 

 Bolaget gör en genomgång av bokförda värden för sina materiella och immateriella tillgångar för att 

kunna uttala sig och bedöma om eventuella impairmentförluster har uppstått sedan förra 

rapporteringstillfället. Om någon form av indikation finns ska återvinningsvärdet av tillgången 

uppskattas för att kunna bedöma hur stor impairmentförlusten är (om någon alls). Då det inte är 

möjligt att uppskatta återvinningsvärdet av en specifik tillgång ska Bolaget uppskatta 

återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten som tillgången tillhör.  
 

Utan hänsyn till huruvida det finns någon form av indikation kring att impairmentförluster har 

uppstått, ska Bolaget för sina materiella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder, och 

immateriella tillgångar som ännu ej är användbara, en gång per år genomföra impairmenttester 

genom att jämföra deras respektive bokförda värden mot deras återvinningsvärden.  

 

En tillgångs eller kassagenererande enhets återvinningsvärde är det högre av dess verkliga värde 

minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid genomlysning av nyttjandevärdet, 

diskonteras nuvärdet av framtida kassaflöden. Diskonteringssatsen (eller -satserna) ska vara den 

räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de 

risker som är förknippade med tillgången.  
 

En impairmentförlust då en tillgångs bokförda värde är högre än återvinningsvärdet, redovisas direkt 

i resultaträkningen, såvida tillgången inte redovisas till ett omvärderat värde, då man istället tar upp 

imparimentförlusten som en värdeminskning.  

 

Då en impairmentförlust ska återföras, ska tillgångens redovisade värden (kassagenererande enhet) 

ökas upp till den justerade uppskattningen av återvinningsvärdet. men säkerställer att det nya 

redovisade värdet inte blir högre än det redovisade värde som varit fallet, om inga 

impairmentförluster hade identifierats för tillgången (kassagenererande enheten) i tidigare år.  
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2. SAMMANFATTNING AV SIGNIFIKANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

 

(m) Impairment av materiella och immateriella tillgångar (forts.) 

 

Ett återförande av en imparimentförlust redovisas omedelbart i resultaträkningen, såvida den 

underliggande tillgången inte tidigare har blivit omvärderad, för då ska återförandet av förlusten 

istället bokföras som en värderingsökning. 
 

(n) Finansiella instrument 

 

 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i Bolagets balansräkning vid tillfället och i enlighet 

med de relevanta kontraktsenliga bestämmelserna.  

 

 Finansiella tillgångar 

 Bolagets finansiella tillgångar består likvida medel och motsvarigheter till likvida medel, samt 

kundfordringar och andra fordringar. Ränta och andra kassaflöden som uppkommer från de 

finansiella tillgångarna redovisas i resultaträkningen utifrån effektivräntemetoden. En finansiell 

tillgång avförs från räkningen om den kontraktuella rätten för att erhålla kassaflöden har överförts 

till annan part, behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflödena från den finansiella 

tillgången, men påtar sig en avtalsenlig förpliktelse att betala kassaflödena till en eller flera 

mottagare i en överenskommelse. En finansiell tillgång som överförs till annan part, kan avföras 

från räkningen då Bolaget, i huvudsak överför all risk och ersättningar relaterade till ägandet av 

tillgången.   

 

 Kundfordringar 

 Kundfordringar redovisas till verkligt värde, vilket normalt är det initialt fakturerade beloppet till 

upplupet anskaffningsvärde (fakturerat belopp minus kostnader för impairment (värdekorrigering 

av fordringarna på de slutliga stödmottagarna som troligen inte kommer kunna återkrävas).  

  

 Likvida medel och motsvarigheter  

Likvida medel och motsvarigheter till likvida medel består av kontanta medel, andra likvida 

investeringar, såsom t.ex. medel på bankkonton, samt investeringar som kan likvideras i närtid (max 

tre månader).  

 

 Impairment av finansiella tillgångar 

Bolaget redovisar ett förlustavdrag för förväntade kreditförluster på kundfordringar och 

kontraktuella tillgångar. Storleken på kreditförlusterna justeras vid varje rapporteringsdatum för att 

spegla förändringar i kreditrisk sedan initial redovisning av t.ex. en kundfordring.  

 

2. SAMMANFATTNING AV SIGNIFIKANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

(n) Finansiella instrument (forts.) 

 

Finansiella skulder 

 

 Impairment av finansiella tillgångar (forts.) 

 Bolaget redovisar förväntade kreditförluster (Expected Credit Losses, ‘ECL’) för kundfordringar. 

De förväntade kreditförlusterna på dessa finansiella tillgångar beräknas genom en 

avskrivningsmatris som baseras på Bolagets historiska kreditförluster., justerat för faktorer som 
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specifika för fordringarna, generella ekonomiska förutsättningar såsom en analys av såväl nuvarande 

såsom eventuella andra förutsättningar fram till rapporteringsdagen justerat för tidsvärdet när det är 

lämpligt. Då det inte har inträffat någon större ökning i kreditrisknivåer, mäter Bolaget 

förlustavsättningar för ett finansiellt instrument till ett belopp som motsvarar tolv-månaders ECL, 

vilket motsvarar den del av ett ’livstids-ECL’ som kan förväntas ske (events per default) för ett 

finansiellt instrument tolv månader efter rapporteringsdatumet (förutom för de tillgångar där en 

förenklad metod har använts).  

 Bolaget förmodar att kreditrisken för ett finansiellt instrument inte har ökat signifikant sedan den 

initiala redovisningen, om det finansiella instrumentet har bedömts ha låg kreditrisk vid 

rapporteringsdatumet. Ett finansiellt instrument har bedömts ha låg kreditrisk om:  

 

(a) Det finansiella instrumentet har låg fallissemangsrisk,  

(b) Gäldenären har finansiell styrka att stå bakom de kontraktuella åtaganden som föreligger, samt  

(c) Negativa förändringar i ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar i ett längre perspektiv, 

kan, men måste inte nödvändigtvis, reducera kredittagarens förmåga att uppfylla sina 

kontraktuella kassaflödesåtaganden.  

 

 Bolaget bedömer att en finansiell tillgång har låg risk då tillgångens kreditvärdighet är externt 

graderad såsom kreditvärdigt, I linje med den global accepterade tolkningen av definitionen, eller 

där en extern gradering inte är tillgänglig, tillgången har en intern gradering såsom ”performing”.  

Detta betyder att motparten har en stark finansiell position (balans) och att det inte finns några 

förfallna belopp/betalningsanmärkningar.  

 

 Borttagning från balansräkningen av finansiella tillgångar 

Bolaget tar bort en finansiell tillgång från balansräkningen endast/först då den kontraktuella rätten 

för att erhålla kassaflöden är avslutad eller då tillgången är flyttad, och alla huvudsakliga risker och 

ersättningar (vinster) till en annan enhet. Om Bolaget varken transfererar eller behåller de risker eller 

de vinster som ägarskapet av tillgången ger, och fortsatt kontrollerar den överförda tillgången, ska 

bolaget redovisa sin fortsatta delaktighet i tillgången, och en relaterad skuld/åtagande som Bolaget 

kan komma att behöva betala i detta fall där Bolaget fortsatt håller kvar risker och vinster av 

ägarskapet trots att tillgången är överförd, så ska bolaget fortsatt ta upp tillgången i redovisningen 

samt tillstår samtidigt en säkerställd (med säkerhet) lån för fordringarnas avkastning.  

 
Finansiella skulder och eget kapital 

 

 Klassificering av skuld eller eget kapital 

Skuld- respektive egetkaptalinstrument klassificeras antingen som finansiell skuld eller som eget 

kapital i linje med innehållet i kontraktsupplägget, samt definitionerna på finansiell skuld- respektive 

egetkapitalinstrument.   
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2. SAMMANFATTNING AV SIGNIFIKANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

 

(n) Finansiella instrument (forts.) 

 

 Finansiella skulder 

 Bolagets finansiella skulder inkluderar räntebärande lån, leverantörsskulder och andra skulder  

 Finansiella skulder redovisas då Bolaget inträder kontraktuellt i det finansiella instrumentet. Alla 

ränterelaterade kostnader redovisas som en utgift under posten ‘räntekostnader’ i resultaträkningen, 

och beräknas utifrån effektivräntemetoden. 

  

 Finansiella skulder beräknas till upplupet anskaffningsvärde utifrån effektivräntemetoden.  

 

 En finansiell skuld tas bort ur balansräkningen (bokas bort) endast då förpliktelsen upphör, det vill 

säga, när förpliktelsen/åtagandet fullgörs, annulleras eller förfaller.  

  

 Leverantörsskulder och andra skulder 

 Leverantörsskulder och andra skulder redovisas initial till sitt marknadsvärde, och sedan beräknas 

och redovisas det till upplupet anskaffningsvärde  

 

 Lån  

 Lån tas upp för att stödja/som en del i den långsiktiga finansieringen av bolagets verksamhet. De 

redovisas initialt till marknadspris (fair value), nettot av det totalt upplånade beloppet, och 

följdaktigen till upplupen kostnad utifrån effektivräntemetoden, där ränterelaterade kostnader 

bokförs som en kostnad under finansiella kostnader i resultaträkningen. ,  

 

 Egenkapitalinstrument 

Ett egenkapitalinstrument är varje form av avtal som innebär en residual rätt i ett företags tillgångar 

efter avdrag för alla dess skulder. Egenkapitalinstrument redovisas såsom intäkter, och nettot för 

emissionsutgifter.   
 

Aktiekapitalet 

Aktiekapitalet klassificeras som eget kapital. Tillkommande kostnader direkt hänförbara till 

emission av aktier eller aktieoptioner redovisas som en avdragspost från egen kapital 
 

(o) Avsättningar och oförutsedda händelser  

 Avsättningar    

 Avsättningar bokförs då Bolaget har en konkret förpliktelse (legal eller informell) som konsekvens 

av en tidigare händelse, där det är sannolikt att Bolaget kommer att behöva lösa den förpliktelsen, 

samt att ett tillförlitligt belopp för förpliktelsen kan skattas.    

 Det avsatta och redovisade beloppet är den bästa skattning som Bolaget måste ta hänsyn till för att 

lösa förpliktelsen vid rapporteringsdagen, med risker och osäkerheter rörande förpliktelsen taget i 

beaktande.  

 

 Då en avsättning beräknas utifrån det kassaflöde som bedöms krävas för att lösa förpliktelsen, är det 

redovisade beloppet nuvärdet av alla de framtida kassaflödena (då tidsvärdet är tillräckligt relevant).  
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2. SAMMANFATTNING AV SIGNIFIKANTA REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.) 

(o) Avsättningar och oförutsedda händelser (forts.) 

 

 Då en del eller hela värdet som behövs för att lösa en avsättning, kan förväntas komma att återkrävas 

av tredje part, bokför Bolaget en fordring som en tillgång, om det är helt säkert att en återföring 

kommer att ske, och beloppet är tillförlitligt (mätbart). 

 
Oförutsedda händelser    

Eventualförpliktelser, som uppkommit på grund av tidigare händelser, bokförs och redovisas inte då 

(i) det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att ske, eller förpliktelsen inte tillförlitligt 

kan beräknas vid rapporteringsdagen, eller (ii) då förpliktelsen ska avgöras genom förekomsten eller 

icke-förekomsten av framtida händelser utom bolagets kontroll. Upplysningar om 

eventualförpliktelser ska lämnas i den finansiella rapporteringen, såvida inte sannolikheten för ett 

utflöde av resurser är ytterst liten.   

 

Eventualtilgångar redovisas inte som tillgångar i den finansiella rapporteringen. Upplysningar om 

eventualtillgångar lämnas/bokförs där ett inflöde av resurser är sannolikt.  

 

(p) Likvida medel och motsvarigheter  

Likvida medel och motsvarigheter består av kontanter/kassa samt banktillgodohavanden, samt 

andra korta mycket likvida investeringar som kan realiseras omedelbart till kända värden samt med 

obetydliga risker rörande  
 

3. VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN RÖRANDE 

REDOVISNINGEN 

 

 Vid framtagandet av denna Årsredovisning (finansiella rapportering), har Bolaget gjort 

bedömningar, uppskattningar och antaganden rörande framtiden, som den påverkar tillämpning av 

policys och bokförda och rapporterade belopp rörande tillgångar, skulder, inkomst, och utgifter.  

 

 Den genomförda redovisningen bygger på uppskattningar och antaganden utifrån historiska data och 

erfarenheter, och förväntningar kring framtida händelser och utveckling, vilket kan skilja från de 

framtida faktiska resultaten. Uppskattningar och underliggande antaganden ses kontinuerligt över, 

och revideringar av uppskattningarna redovisas prospektivt.   

 

 Osäkerheter rörande bedömningar och de källor som används för uppskattningar och antaganden 

som har en betydande effekt på de redovisade beloppen diskuteras nedan:  

 

Kritiska avvägningar vid tillämpandet av Bolagets redovisningspolicys  
De uppskattningar och antaganden som har en signifikant risk att orsaka större justeringar i 

redovisningen av tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan:   
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 3.  VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN RÖRANDE 

REDOVISNINGEN (forts.) 

  

 Huvudsakliga källor till osäkerheter i uppskattningar 

 

 Livslängd på materiella tillgångar 

 

Materiella tillgångar skrivs av utifrån bedömd livslängd. Bedömningen av livslängder görs utifrån 

ledningens uppskattning av hur länge en materiell tillgång kan anses bidra med ekonomiskt värde. 

Förändringar av ekonomiskt värde, användning och utveckling, kan påverka den ekonomiska 

livslängden av den materiella tillgången, vilket i sin tur kan påverka avskrivningskostnaderna. Det 

redovisade värdet av Bolagets materiella tillgångar vid räkenskapsåret 2018 utgång var €382 593 

(2017: €364 016). 
 

Ekonomisk livslängd för fastigheter, anläggningar och utrustning  

 

Fastigheter, anläggningar och utrustning skrivs av enligt bedömd livslängd med hänsyn till deras 

bedömda återstående värden. Den bedömda användbara livslängden avspeglar ledningens 

uppskattning av den period som man anser att tillgången genererar ett framtida ekonomiskt värde. 

Restvärdet (återstående värde) avspeglar ledningens uppskattning av det restbelopp man skulle 

erhålla om tillgången avyttrades eller utrangerades, minus kostnaden för avyttring/utrangering, 

såsom att tillgången redan var så gammal/i det skick som man bedömer vid slutet av den faktiska 

livslängden. Förändringar i förväntad användning av tillgången samt teknologisk utveckling kan 

påverka den ekonomiska livslängden och restvärdet av dessa tillgångar, vilket i sin tur kan påverka 

de framtida avskrivningsnivåerna (kostnaderna).  

 

4. OMSÄTTNING   2018 2017 

   € € 

Omsättning per verksamhetsgren: : 

Insamling av hushållsavfall    1 270 318 1 018 323 

Kontaineruthyrning    475 005 101 997 

Kommersiellt avfall (Waterford)   91 771 - 

BigBin   403 661 109 621 

Bortforsling av grovsoppor   42 159 33 133 

   

   2 282 914 1 263 074 

 

    2018 2017 

   € € 

Omsättning per marknad:  

Irland   2 282 914 1 263 074 
 

   2 282 914 1 263 074 
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4. OMSÄTTNING (Forts.) 

 

Omsättning 

Utförandet av tjänster regleras tydligt genom avtal kring vilka tjänster som ska fullgöras och utföras, 

och när i tid. Omsättningen bokas och bokförs för den period som tjänsterna ska utföras och då det 

kontraktuella avtalet kan sagas vara fullföljt, eller vara fullt ut tillförlitligt med avseende på 

kommande omsättning. Fullgjorda skyldigheter är bemötta då inhämtning (tjänsteleverans) sker.  
 

Intäkter som uppstår för utförande av tjänster där tjänsten ännu inte har levererats vid räkenskapsårets 

slut, skjuts upp, och skapar ett avtalsvillkor som sedermera bokförs när tjänsten har levererats.  

 

5. MEDARBETARE 

 

Det genomsnittliga antalet anställda medarbetare i Bolaget (inklusive styrelsen) under 

räkenskapsåret var:  
   2018 2017 

   Antal Antal 

 

Styrelsen   3 3 

Operativ verksamhet   1 1 

Administration   4 3 

Kundtjänst   4 2 

Försäljning   4 2 

Förare/assistenter   9 4 

   

   25 15 
 

 

Kostnader består av:    2018 2017 

   € € 

 

Löner och ersättningar   318 413 205 261 

Sociala kostnader   32 318 19 497 

   

   350 731 224 758 
 

 

Styrelsens ersättning   2018 2017 

   € € 

Styrelsens arvodering med avseende på tjänster utförda för Bolaget:  

  - Styrelsevederlag  73 417 56 000 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÖVRIG INKOMST   2018 2017  
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   € €  

 

Statsbidrag   30 000 30 000  

Vinstpremie (Young Entrepreneur of the year)   20 000          -  

 

    50 000 30 000 

 

  

7. FINANSIELLA KOSTNADER   2018 2017  

   € €  

 

Räntor för avbetalning/hyrköp   294 - 

Bankavgifter och räntor   2 160         -  

 

   2 454         -  

 

    

8. RÖRELSERESULTAT   2018 2017  

   € €  

 Resultat före skatt 

 

Revisorernas ersättning: - Revision av finansiell ställning 20 000    -  

 - Skatterådgivning  3 000 -  

Avskrivningar (not 10)  11 541 8 727 

Nedskrivningar (not 11)  43 300 3 566  

  

 

 

9. SKATT PÅ RÖRELSERESULTATET 

 

 Faktorer som påverkar årets skatt 

Den aktuella skatten för räkenskapsåret 2018 skiljer sig från den skatt som stipuleras om man 

tillämpar den standardiserade företagsskattetariffen för förluster i verksamheten (före skatt), enligt 

Republiken Irland Källor och skatteeffekter till skillnaderna förklaras enligt nedan:  

 
  2018 2017  

   € €  

 

Rörelseresultat före skatt  -102 537 -144 956  

   

Rörelseresultat multiplicerat med den standardiserade skattetariffen 

 på 12,5%                  -12 817           -18 120 

 

Skattemässiga avskrivningar utöver planerade avskrivningar   -171 237  

Icke avdragsgilla kostnader/icke skattepliktig inkomst  2 444 -4 250 

Överförda förluster  10 544 22 133  

    

Total skatt      -     -  
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Det finns icke redovisade uppskjutna skattefordringar som Bolaget byggt upp från tidigare 

räkenskapsår, enligt:  

   2018 2017 

        € € 

 

Upplupna förluster        -38 044          -27 500 

  

 

Även om Bolaget planerar att bli lönsamt inom en snar framtid, har ingen uppskjuten skattefordran 

redovisats för dessa förluster framåt, på grund av osäkerheten kring framtida lämpliga 

beskattningsbara vinster, från vilka dessa förluster kunde tänkas återföras/avräknas.    
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10. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

     Utveckling av 

                                                                                                                                              hemsida  

 2018     Totalt 

     € € 

 Kostnad 

 Utgången 31 december 2017    43 633 43 633 

 Tillkommande    35 753 35 753 

   

 Utgången 31 december 2018    79 386 79 386 

 

 Avskrivningar 

 Utgången 31 december 2017    9 491 9 491 

 Avskrivningar för räkenskapsåret    11 541 11 541 

    

 Utgången 31 december 2018    21 032 21 032 

  

 Nettovärden i balansräkningen 

 Utgången räkenskapsår 2018    58 354 58 354 

 

 Utgången räkenskapsår 2017    34 142 34 142 
 

 

     Utveckling av  

                                                                                                                                             hemsida 

 2017     Totalt 

     € € 

 Kostnad 

 Utgången 31 december 2016    18 665 18 665 

 Tillkommande    24 968 24 968 

  

 Utgången 31 december 2017    43 633 43 633 

 

 Avskrivningar 

 Utgången 31 december 2016    764 764 

 Avskrivningar för året    8 727 8 727 

   

 Utgången 31 december 2017    9 491 9 491 

  

 Nettovärden i balansräkningen 

 Utgången räkenskapsår 2017    34 142 34 142 

 

 Utgången räkenskapsår 2016    17 901 17 901 
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10. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (forts.) 

 

    Utveckling av  

                                                                                                                                                       hemsida 

 2016     Totalt 

     € € 

 Kostnad 

 Vid uppstart/initiering    - - 

 Tillkommande    18 665 18 665 

   

 Utgången 31 december 2016    18 665 18 665 

 

 Avskrivningar 

 Vid uppstart/initiering    - - 

 Avskrivningar för året    764 764 

   

 Utgången31 december 2016    764 764 

  

 Nettovärden i balansräkningen 

 Utgången räkenskapsår 2016    17 901 17 901 

 
 

11. MATERIELLA TILLGÅNGAR  
 

 

2018 Kontorsmaterial Anläggningar 

& inventarier 

Fordon Total 

Kostnad     

Utgång 31 december 2017 3 576 348 800 15 600 367 976 

Tillkommande 10 577 51 300 - 61 877 

     

Utgången 31 december 2018 14 153 400 100 15 600 429 853 
     
Avskrivningar     

Utgången 31 december 2017 620 2 907 433 3 960 

Avskrivningar för året 2 222 35 930 5 148 43 300 

     

Utgången 31 december 2018 2 842 38 837 5 581 47 260 

     
Nettovärden i balansräkningen     

Utgången 31 december 2018 11 311 361 263 10 019 382 593 

Utgången 31 december 2017 2 956 345 893 15 167 364 016 
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11.    MATERIELLA TILLGÅNGAR (forts.)  

 

2017 Kontorsmaterial Anläggningar 

& inventarier 

Fordon Total 

Kostnad     

Utgång 31 december 2016 1 504 - - 1 504 

Tillkommande 2 072 348 800 15 600 366 472 

     

Utgången 31 december 2017 3 576 348 800 15 600 367 976 
     
Avskrivningar     

Utgången 31 december 2016 394 - - 394 

Avskrivningar för året 226 2 907 433 3 566 

     

Utgången 31 december 2017 620 2 907 433 3 960 
     
Nettovärden i balansräkningen     

Utgång räkenskapsåret 2017 2 956 345 893 15 167 346 016 

Utgång räkenskapsåret 2016 1 110 - - 1 110 
 

 

2016 Kontorsmaterial Anläggningar 

& inventarier 

Fordon Total 

Kostnad     

Vid uppstart/initiering - - - - 

Tillkommande 1 504 - - 1 504 

     

Utgången 31 december 2016 1 504 - - 1 504 
     
Avskrivningar     

Utgången 31 december 2016 - - - - 

Avskrivningar för året 394 -  394 

     

Räkenskapsår 2016 394 - - 394 
     
Nettovärden i balansräkningen     

Utgång räkenskapsåret 2016 1 110 - - 1 110 
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12. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR  2018 2017 2016  

   € € €  

    

Kundfordringar   75 448 101 134 10 005  

Förskottsbetalning och andra fordringar   6 005 - 1 664 

Moms (återbetalningsbar)   1 829 16 768 539 

    

   83 282 117 902 12 208 

    

   

Kundfordringar och övriga fordringar 

De redovisade beloppen för kundfordringar och andra fordringar anses vara ungefär det verkliga 

värdet (marknadsvärdet), då de är nära förestående. Alla kundfordringar förfaller inom ramen för 

Bolagets faktureringsperiod på trettio dagar. Kundfordringar redovisas efter impairmentavdrag i de 

fall kundfordringar kan anses osäkra.  

 

Skatter och skatteavräkning 

 Skatter och sociala avgifter beräknas utifrån rådande lagstiftning  
 

13. LIKVIDA MEDEL OCH MOTSVARIGHETER  2018 2017 2016  

   € € €  

   

Likvida medel och motsvarigheter  90 539 3 747 40 631 

 

 Det finns inga restriktioner rörande kassa/kontanta medel. 

 

 

14. LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA SKULDER 
  

 Belopp som förfaller inom ett år  2018 2017 2016  

  € € €  

 

Fakturdiskontering (Not 17)  115 651 - - 

Banklån (Not 17)  9 678 - - 

Kortfristiga finansiella skulder       - 12 841       - 

Aktieägarlån (Not 17)  16 428 16 428 - 

Övriga lån (Not 17)  15 000 - - 

Leverantörsskulder  175 440 142 364 42 446 

PAYE/PRSI  9 419 12 051 2 524  

Periodiseringar  27 574 7 571 15 185 

Förpliktelser kring finansiella leasar och hyreskontrakt     

 (Not 19)  88 331 55 365       - 

   

  457 521 246 620 60 155 
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14. LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA SKULDER (forts.) 

 

Leverantörsskulder och övriga skulder 

Redovisningen av leverantörsskulder och andra skulder är ungefär deras verkliga värde 

(marknadsvärde), i huvudsak på grund av kort tid till förfallodag (kortfristiga skulder). 

Betalningsvillkoren för leverantörsskulderna varierar normalt mellan noll och trettio dagar. Ingen 

ränta betalas på leverantörsskulder.  
 

Periodiseringar 

Villkoren för periodiseringarna beror av villkoren i de underliggande fakturorna.  

 

Skatter och sociala kostnader 

Skatter och sociala avgifter beräknas utifrån rådande lagstiftning. Räntor tillkommer på försenade 

betalningar. Ingen ränta utestod vid räkenskapsårets utgång.  
 

 

Upplupna belopp som förfaller efter ett år 

   2018 2017 2016  

  € € €  

 

Banlån (Not 17)   25 036 - - 

              Aktieägarlån (Not 17)      37 135   49 463       - 

              Förpliktelser kring finansiella leasar och hyreskontrakt (Not 19) 225 856 251 967       - 

       

  288 027     301 430              - 
  

 
15. INSATSKAPITAL  2018 2017 2016  

   € € €  

Auktoriserat:  

100 000 000 aktier, €0,01/aktie 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

   

 1 000 000 1 000 000 1 000 000  

   

Tilldelade, insatser, inbetalade såsom eget kapital: 

12 661 aktier, €0,01/aktie  127 127 112 

 

 

16. RESERVER 

 

Överkursfond 

Reserver utgörs av överkurser vis-a-vis stamaktierna. 

 

Ingående balanserade vinstmedel 

Kvarhållna vinster utgörs av (balansen) mellan bokförda kumulativa vinster och förluster, 

justeringar mot andra reserver, samt utbetalda utdelningar 
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17. UPPLÅNADE MEDEL 

Nuvarande  2018 2017 2016

  € € €
  

Aktieägarlån   16 428 16 428   - 

Övriga lån  15 000 - - 

Banklån   9 678 - - 

Fakturabelåning    115 651       -       - 

 

  156 757 16 428      - 

 
 Långfristiga lån  

Aktieägarlån  37 135 49 463      - 

Banklån   25 036                    -       - 

 

                62 171 49 463      - 

 

Aktieägarlån 

Under 2018 tog Bolaget ett lån från en privatperson som i sin egenskap av aktieägare bedömts vara 

närstående part. Vid räkenskapsårets slut uppgick lånet till €53,563 (2017: €65,891). Lånet skall 

betalas åter i sin helhet, inom sextio månader, till en årlig ränta på 6.5%.  

 

Fakturabelåning 

I den händelse Bolaget skulle bli insolvent (hamnar i obestånd) övergår ägandet som låntagaren har 

till långivaren. 

 

Banklån 

Under 2018 upptogs ett lån från Allied Irish Bank. Lånet skall återbetalas i sin helhet inom 255 

veckor, till en årlig ränta på 6.95%.  

 

 
18. ÅTAGANDEN FÖR OPERATIVA LEASAR 

 

Bolaget har ett rullande, årligt leasingavtal med Enterprise Ireland för kontorshyra på Unit 4, 

Waterford City Enterprise Centre, Cork Road, Waterford. Den operativa leasingavgiften (hyran) 

uppgår €6,840.  

 

   
19. LEASINGÅTAGANDEN  2018 2017 2016 

  € € €  

Nettoåtaganden av finansiella leasar och kreditköp/avbetalningar  

 Att betala inom ett år  88 331 55 365 - 

 Att betala inom två till fem år  225 856 251 967      - 

    

 Nettoåtaganden av finansiella leasar och kreditköp/avbetalningar 314 187 307 332        - 

 

 Den viktade genomsnittliga räntan på leasar var noll (2017: noll). Leasingavtalen ger 

leasingföretagen rätten att återta sina tillgångar, om Bolaget inte uppfyller sina 

betalningsåtaganden.  
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20. FINANSIELL RISKHANTERING 

 

 Finansiella riskfaktorer 

 Bolagets är utsatt för olika finansiella risker såsom kreditrisker, växelkursrisker, och 

likviditetsrisker.  

 

 Bolaget använder olika metoder för att mäta and analysera olika typer av risker som det exponeras 

för. Ansvaret för att hantera riskerna ligger hos Styrelsen.  

 
 Kreditrisker 

 Kreditrisk avser de risker bolaget skulle drabbas av om en kredittagare (gäldenären) inte kan 

uppfylla sina kontraktuella åtaganden. Kreditrisker avser i huvudsak risker som relaterar till likvida 

medel samt utestående fordringar.  

 Bolagets exponering för kreditrisker monitorers kontinuerligt och rutinmässigt. Bolaget kräver inte 

säkerhet med avseende på sina finansiella tillgångar  

 

 En majoritet av Bolagets kunder betalar i förväg för de tjänster de beställt. Fordringar monitorers 

kontinuerligt. Som en konsekvens, har Bolaget en låg exponering mot fordringar.  

 

 

 Bolagets maximala exponering för kreditrisker utgörs av Bolagets finansiella och andra tillgångar, 

såsom de är uppställda enligt nedan 

 

Finansiella och andra tillgångar  2018 

 € 

 2017 

 € 

 2016 

 € 

    

Kundfordringar  75 448  101 134  10 005 

Moms att återfå  1 829  16 768  539 

Förskottsbetalningar 

och övriga fordringar 

 6 005            -  1 664 

    

Total  83 282  117 902  12 208 

 
 Valutarisker 

 Bolaget är huvudsakligt verksamt på Irland, varför, operativt och investerat kassaflöde i huvudsak 

är i Euro. Givet den begränsade risken hedgar Bolaget inte sin valuta/växelkursrisker i andra 

valutor.  

 

 Ränterisk 

 Bolaget använder sig inte av instrument med rörlig ränta. De långfristiga skulderna har fast ränta. 

Bolaget tar inte höjd för fasta räntor kring finansiella åtaganden runt FVTPL, varför en förändring 

i räntenivå vid rapporteringsdagen inte påverkar vins eller förlust för Bolaget.  
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21. FINANSIELL RISKHANTERING (forts.) 

 

 Likviditetsrisk 

 Målet med hantering av likviditet är att säkerställa att Bolaget har tillräckligt med likvida medel 

och fonderingar för att möta Bolagets behov. Målet säkerställs genom att monitorera och 

kontrollera, samt säkerställa ett gott kassaflöde. Kassaflöden och likviditetsbalansen monitoreras 

och ses kontinuerligt över, och då Bolaget behöver investera, säkerställer man tillräcklig kapacitet 

med hjälp av banklån.  Under räkenskapsåret 2018 tog Bolaget upp ett lån på €40k från Allied Irish 

Bank.  

 

 Tabellen nedan redovisar löptidsprofilen av Bolagets finansiella skuldsituation, baserat på de 

avtalade odiskonterade betalningarna:  

 

Räkenskapsår 2018 

 

  <1 år 

    € 

 1-5 years 

 € 

 Totalt 

 € 

     

Fakturabelåning     115 651  -  115 651 

Banklån    9 678  25 036  34 714 

Bankkredit               -             -             - 

Aktieägarlån    16 428  37 135  53 563 

Övriga lån    15 000  -  15 000 

Leverantörsskulder    175 440  -  175 440 

PAYE/PRSI    9 419  -  9 419 

Periodiseringar    27 574  -  27 574 

Förpliktelser kring finansiella 

leasar och hyreskontrakt 

  

  88 331 

 

 225 856 

 

 314 187 

     

Totalt    457 521           288 027  745 548 

  

Räkenskapsår 2017   <1 år 

 € 

 1-5 years 

 € 

 Totalt 

 € 

     

Bankkredit               12 841             -         12 841 

Aktieägarlån    16 428  49 463  65 891 

Leverantörsskulder    142 364  -  142 364 

PAYE/PRSI    12 051  -  12 051 

Periodiseringar    7 571  -  7 571 

Förpliktelser kring finansiella 

leasar och hyreskontrakt 

  

  55 365 

 

 251 967 

 

 307 332 

     

Totalt    246 620  301 430  548 050 
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21. FINANSIELL RISKHANTERING (forts.) 

 

Verkligt värde  

 Nedan följer en jämförelse per kategori av de redovisade beloppen och bedömt verkligt värde, av 

Bolagets finansiella instrument såsom de är redovisade i årsredovisningen:  

 

Finansiella tillgångar  

Redovisat 

belopp  

Marknads 

värde  

 Redovisat 

belopp  

Marknads

värde 

  2018  2018  2017  2017 

  €  €  €  € 

         

Kundfordringar  75 448  75 448  101 134  101 134 

Moms att få tillbaka  1 829  1 829  16 768  16 768 

Förskottsbetalningar och övriga 

fordringar  

6 005 

 

6 005 

 

       - 

 

         - 

 

 

Finansiella skulder   

Redovsisat 

belopp  

Marknads 

värde  

Redovisat 

belopp  

Marknads

värde 

  2018  2018  2017  2017 

  €  €  €  € 

         

Fakturabelåning   115 651  115 651  -  - 

Aktieägarlån   53 563  53 563  65 891  65 891 

Banklån  34 714  34 714  -  - 

Övriga lån  15 000  15 000  -  - 

Leverantörsskulder  175 440  175 440  142 364  142 364 

PAYE and RCT  9 419  9 419  12 051  12 051 

Periodiseringar  27 574  27 574  7 571  7 571 

Förpliktelser kring finansiella 

leasar och hyreskontrakt  

 

314 187  

 

314 187  

 

307 332  

 

307 332 

Bankkrediter                 -            -  12 841  12 841 

         

22.  TRANSAKTIONER FÖR NÄRSTÅENDE 

 

Under räkenskapsåret 2018 tog Bolaget ett lån från en privatperson som i sin egenskap av aktieägare 

bedömts vara närstående part. Vid räkenskapsårets slut uppgick lånet till €53,563 (2017: €65,891). 

 

Nyckelpersoner i ledande ställning 

Alla styrelseledamöter, och vissa seniora medarbetare som har ansvar och befogenheter för 

planering, styrning och kontroll av Bolagets verksamhet anses vara nyckelpersoner i ledande 

ställning. Den totala ersättningen till dessa individer utgick för räkenskapsåret 2018 till €73,417 

(2017: €56,000). 
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23. ÖVERGÅNG TILL IFRS 

 

Detta (räkenskapsåret 2018) är det första år då Kollect on Demand Limited har redovisat sin 

finansiella ställning och resultat enligt IFRS. Den senaste årsredovisningen av den finansiella 

ställningen var i enlighet medFRS102 för räkenskapsåret 2017. Datumet för övergången till IFRS 

var 1:a januari2017. De policys som gällde enligt tidigare ramverk är inte avsevärt annorlunda från 

IFRS, och övergången har inte påverkat den redovisning av eget kapital eller vinst och förlust som 

har genomförts.  

 

24. KAPITALHANTERINGSPOLICY OCH MÅL 

 

Kapitalförvaltning 

Bolagets mål gällande sin kapitalförvaltning är att säkerställa Bolagets möjligheter att fortsätta sin 

verksamhet för att kunna generera avkastning till sina aktieägare och skapa värde för andra 

intressenter samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att reducera kapitalkostnader. 

Bolagets kapitalstruktur består av skulder såsom lån och eget kapital hänförligt till Bolagets ägare 

(emitterat kapital och annat eget kapital och kapitalreserver),  

 

Under räkenskapsåret skedde inga förändringar i Bolagets hantering av kapital. Bolaget monitorerar 

kapital utifrån skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal räknas som nettoskuld delat på totalt eget 

kapital minus kassa. Totalt kapital beräknas såsom totalt eget kapital såsom det redovisas i 

balansräkningen, plus nettoskulder. 

 

 

25. JUSTERINGAR FRÅN FÖREGÅENDE ÅR 

 

De jämförbara beloppen i resultaträkningen och balansräkningen avspeglar en justering mot 

räkenskapsåret 2017 med avseende på en finansiell lease. Justeringen påverkar den finansiella 

redovisningen enligt följande:  

      

  Redovisad  Förändring  Justerad 

redovisning 

  €  €  € 

Resultaträkning    

    

Kostnad sålda varor  -932 198  4 518 -927 680  

Administrativa kostnader  -510 717  367  -510 350  

    

Balansräkning    

    

Fastigheter, anläggning och 

utrustning  

 64 851  299 165  364 016 

Förpliktelser kring finansiella 

leasar och hyreskontrakt 

 

 -13 052 

  

 -294 280 

  

 -307 332 

    

 

Företagsinterna tillgångar har omklassificerats till finansiella tillgångar för att avsegla transaktionens 

ekonomiska innehåll.   
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26. HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RÄKENSKAPSÅR 2018 

 

Det finns inga signifikanta händelser efter utgången av räkenskapsår 2018 

 

 

27. JÄMFÖRELSETAL 

 

För att möjliggöra konsistens och jämförbarhet har somliga data för tidigare räkenskapsår blivit 

omgrupperade/omklassificerade.  

 

 

28. GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELL STÄLLNING 

 

Årsredovisningen, den finansiella ställningen och bolagets finansiella balans avseende räkenskapsår 

2018, godkändes och beviljades för utfärdande av Bolagets styrelse per den 13:e augusti 2019.  


