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( jämfört med samma period föregående år)

Rapporten i korthet
April - juni 2021

Nettoomsättningen ökade till 8 323 (4 827) KSEK vilket 
motsvarar en tillväxt om 72 (66) %

Nettoomsättningen under de senaste 12 månaderna 
(LTM) uppgick till 28 802 (16 610) KSEK, vilket 
motsvarar en tillväxt om 73 (93) %

EBITDA för perioden uppgick till 188 (509) KSEK med 
en marginal om 2 (11) %

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
till 805 (2 058) KSEK 

Nettokassan uppgick till 57 899 (7 572) KSEK

Checkin.com Group noterades den 20 maj på Nasdaq 
First North Growth Market

Den 2 augusti offentliggjorde bolaget ett förvärv av 
teknikbolaget GetID
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VD-kommentar
När jag stannar upp och summerar kvartalet känns det 

bra att konstatera att perioden utgör en bra start på vår 

resa som noterat bolag. Utöver kärnverksamheten har 

bolaget dessutom haft en händelserik period där såklart 

noteringen på Nasdaq First North sticker ut. Med en god 

omsättningstillväxt, stark kärnaffär och flera strategiskt 

viktiga händelser har kvartal två utgjort en fin fortsättning 

på året.

Vi har efter periodens utgång dessutom förvärvat det 

högkvalitativa teknikbolaget GetID. Affären utgör starten 

på vår strategi att genom förvärv tillföra teknologi och 

starka team inom områden som stärker gruppens tekniska 

försprång. Inklusive det offentliggjorda förvärvet har vi nu 

på årsbasis passerat 40 MSEK i återkommande intäkter 

samtidigt som vi lagt en bra grund för fortsatt tillväxt. 

Anskaffningen av nya kunder har varit stark under hela 

första halvan av året trots att H1 historiskt sett varit en 

svagare tillväxtperiod än andra halvåret. Under kvartalet 

har inte bara kvantiteten av nya kunder fortsatt varit god, 

utan vi har även ingått avtal med verkligt globala aktörer 

inom våra viktigaste vertikaler.

Emissionslikviden bolaget erhöll i samband med 

noteringen har dessutom möjliggjort en kraftig satsning 

på långsiktigt tillväxtdrivande delar av bolaget utöver 

vad det organiska kassaflödet hade medgett. Precis 

som tidigare kommunicerats har fokus legat på att 

bygga upp en internationell säljorganisation, öka 

investeringarna i marknadsföring och fortsätta investera 

i produktutveckling. Tack vare de nyckelrekryteringar vi 

gjort, inte minst vår nye vice vd, har vårt kommersiella fokus 

stärkts och säljorganisationen både omstrukturerats och 

utökats. Vår historiska tillväxt har åstadkommits med en 

säljare och när vi nu nästan femdubblar den styrkan räknar 

vi med att den nya säljorganisationen kommer bidra 

markant till vår tillväxt.

Internationellt pratar man ibland om SaaS-affärer som 

ett “flywheel” där det krävs ansträngningar för att få 

snurr men där farten håller i sig över lång tid. Tack vare 

vår effektiva affärsmodell med återkommande intäkter 

och fina kassaflöden, räknar vi på samma sätt med att 

de satsningar vi nu gör kommer att öka tempot i vår affär 

många kvartal framåt. Vi är därför övertygade om att det 

är rätt att fortsätta att investera i tillväxt. 

På kort sikt kommer den utökade säljstyrkan och 

marknadsföringen leda till en lägre EBITDA-marginal, 

samtidigt som tillväxten bör lägga grunden för skalfördelar 

och därmed stärkta resultat på sikt.

Vår innovationsförmåga utgör kärnan av vår mjukvara och 

mycket av det vi bygger är mer långsiktigt än vad som 

syns under innevarande kvartal. Det amerikanska patent 

vi erhöll efter kvartalets utgång är ett bra kvitto på detta 

arbete och är en viktig milstolpe i vårt arbete med att 

skydda våra innovationer. Vi har under kvartalet fortsatt att 

bygga unik mjukvara med högt kommersiellt värde som i 

sin tur möjliggör vår höga organiska tillväxt och bygger 

styrka inför kommande år. 

Vi har sedan starten haft som ambition att rekrytera de 

bästa talangerna, oavsett var i världen de befinner sig. 

När vi nu kompletterar vår egen rekrytering med det 

offentliggjorda förvärvet består teamet av drygt 60 

medarbetare i 15 länder. Vår framtida framgång avgörs av 

vår förmåga att attrahera talanger av världsklass och jag 

är stolt över styrkan i det team vi lyckats sätta ihop hittills.

Kristoffer Cassel, VD och medgrundare
 Stockholm, 11 augusti 2021

Kvartal 2
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Delårsrapport jan - jun 2021

     Apr - jun       Jan - jun    Helår

2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i KSEK

Nettoomsättning
Nettoomsättning LTM
EBITDA
Rörelseresultat
Periodens resultat
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Nettokassa(+)/skuld(-)

8 323

28 802

1881

-469

-504

805

57 899

4 827

16 610

509

22

12

2 058

7 572

15 943

28 802

1 4011

108

37

5 531

57 899

9 440

16 610

722

-243

-264

1 952

7 572

22 299

22 299

1 747

-188

-267

274

2 389

Nyckeltal

Tillväxt nettoomsättning 
Tillväxt nettoomsättning LTM
EBITDA-marginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet

72 %

73 %

21 %

-6 %

-6 %

88 %

66 %

93 %

11 %

0 %

0 %

82 %

69 %

73 %

91 %

1 %

0 %

88 %

78 %

93 %

8 %

-3 %

-3 %

82 %

79 %

79 %

8 %

-1 %

-1 % 

70 %

Belopp i SEK

Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning

-0.02

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

Kvartal 2

1 Justerat för engångskostnader om 420 KSEK i samband med börsnotering, uppgick EBITDA i kvartalet till 608 KSEK och för halvåret till 1 821 KSEK, med justerad marginal om 7 % respektive 11 %

Finansiell 
målsättning

500 MSEK

86 %
Genomsnittlig ökning 

av nettoomsättning per år 
de kommande 5 åren

 vilket motsvarar

Nettoomsättningstillväxt

Organiskt och via förvärv

Andra kvartalet och halvårsperioden i sammandrag

år 2025
7
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Finansiell utveckling

Nettoomsättning

Bolagets nettoomsättning för det andra kvartalet 2021 

uppgick till 8 323 (4 827) KSEK, vilket motsvarar en ökning 

med 72 (66) % jämfört med samma period föregående år. 

Ökningen förklaras av att bolaget har ökat antalet anslutna 

kunder, samtidigt som man lyckats öka försäljningen 

och produktsviten till redan befintliga kunder. Den totala 

nettoomsättningen för de senaste 12 månaderna (LTM) 

ökade med 73 % till 28 802 (16 610) KSEK. 

Rörelsens kostnader

Bolagets övriga externa kostnader uppgick till 3 856 

(1 965) KSEK och förklaras av ökade kostnader inom 

marknadsföring samt sälj- och produktutveckling, vilket 

ligger i linje med bolagets tillväxtstrategi. I samband med 

notering uppstod också kostnader av engångskaraktär 

om cirka 420 KSEK utöver de kostnader som tagits mot 

eget kapital. Personalkostnaderna uppgick till 7 376 (4 

696) KSEK till följd av nyrekryteringar inom framförallt 

produktutveckling. 

Avskrivningar på materiella och immateriella 

anläggningstillgångar uppgick under perioden 

till -657 (-487) KSEK. Avskrivningar av aktiverade 

utvecklingskostnader görs över tre till fem år.

Aktuell & uppskjuten skatt

Aktuell skatt för perioden uppgick till 0 (0) KSEK. 

Bolagets skattemässiga underskott är ej aktiverade i 

balansräkningen.

Periodens resultat

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick 

till 188 (509) KSEK vilket motsvarar en marginal om 2 

(11) %. Justerat för engångskostnader i samband med 

bolagets notering uppgick rörelseresultatet före av- och 

nedskrivningar till 608 KSEK med en justerad marginal om 7 

%. Rörelseresultatet uppgick till -469 (22) KSEK. Periodens 

resultat uppgick till -504 (12) KSEK.   

April - juni 2021 Januari - juni 2021

Nettoomsättning

Bolagets nettoomsättning för det första halvåret 2021 

uppgick till 15 943 (9 440) KSEK, vilket motsvarar en 

ökning med 69 % jämfört med samma period föregående 

år. Ökningen förklaras av att bolaget framgångsrikt 

lyckats sälja sin produktsvit till fler kunder samtidigt som 

omsättningen per kund också gått upp.

Rörelsens kostnader

Bolagets övriga externa kostnader ökade till 6 307 (3 560) 

KSEK och förklaras av en generellt högre aktivitetsnivå 

och då främst inom marknadsföring samt sälj- och 

produktutveckling. Engångskostnader i samband med 

noteringen som ej tagits mot eget kapital uppskattas till 

420 KSEK. Personalkostnaderna uppgick till 14 139 (9 511) 

KSEK till följd av nyrekryteringar.

Aktuell & uppskjuten skatt

Aktuell skatt under perioden uppgick till 0 KSEK. Totalt 

skattemässigt underskott per den sista juni 2021 uppgick 

till cirka 15 007 KSEK, vilket ej är aktiverat i balansräkningen.

Periodens resultat

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick 

till 1 401 (722) KSEK vilket motsvarar en marginal om 9 

(8) %. Justerat för engångskostnader i samband med 

bolagets notering uppgick rörelseresultatet före av- och 

nedskrivningar till 1 821 KSEK med en justerad marginal 

om 11 %. Rörelseresultatet uppgick till 108 (-243) KSEK. 

Periodens resultat uppgick till 37 (-264) KSEK. 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år för resultatposter och årsslut 2020 för balansposter om inget annat anges.  
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Finansiell ställning

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten under det 

första halvåret 2021 uppgick till 5 531 (1 952) KSEK. 

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick 

under årets första halvår till 7 919 (3 717) KSEK, varav 3 

150 (1 777) KSEK investerades under årets andra kvartal. 

Kvartalets investering var till fullo kopplat till aktiverade 

utvecklingskostnader avseende ny funktionalitet av 

bolagets mjukvara.

Finansiering

En nyemission genomfördes under det första kvartalet 

2021 varpå bolaget tillfördes cirka 20 000 KSEK före 

emissionskostnader om totalt 1 390 KSEK som tagits mot 

eget kapital. Den 20 maj 2021 noterades bolaget på Nasdaq 

First North Growth Market och tillfördes ytterligare 45 000 

KSEK före emissionskostnader om 5 332 KSEK som tagits 

mot eget kapital.

Likviditet

Bolagets kassa och likvida medel uppgick per den 30 juni 

2021 till 61 066 (5 856) KSEK där ökningen förklaras av 

emissionslikviderna under året. Nettokassan, efter avdrag 

av räntebärande skulder, uppgick till 57 899 (2 389) KSEK.

Soliditet  

Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2021 till 77 805 

(19 490) KSEK. Soliditeten uppgick till 88 (70) %.

Personal

Totala arbetsstyrkan, inklusive konsulter, uppgick vid 

periodens slut till 36 (28) personer, varav 23 (15) var 

anställda hos bolaget. Nyrekrytering har främst skett inom 

produktutveckling och för att stärka försäljningsteamet, 

vilket är i linje med bolagets planerade tillväxtstrategi.  

Förvärv

I enlighet med bolagets uttalade förvärvsstrategi har 

bolaget fortsatt att aktivt föra diskussioner med potentiella 

målbolag.

Ett förvärv genomfördes efter kvartalets slut, se vidare 

under ”Väsentliga händelser efter kvartalets slut”.

Optionsprogram

Bolaget har utestående optionsprogram till nyckelanställda. 

Vid utgången av perioden fanns det 204 258 optioner 

utestående, vilka totalt berättigar till teckning av 2 227 464 

aktier. Detta motsvarar en maximal utspädning om 8 %.  

Väsentliga händelser under kvartalet

Checkin.com Group noterades den 20 maj på Nasdaq 

First North Growth Market. Nyemissionen av 2 903 226 

aktier slutfördes till ett pris per aktie om 15,50 kr, vilket 

tillförde bolaget cirka 45 000 KSEK före avdrag för 

emissionskostnader.

Bolaget beslutade på årsstämman den 26 april att 

tillsätta Birgitta Hagenfeldt till ny styrelseledamot, samt 

Anders Borg till ny styrelseordförande. Maria McDonald 

avgick därmed som styrelseordförande, men fortsätter 

som styrelseledamot i bolaget. På årsstämman togs 

också beslutet om ett optionsprogram för ytterligare två 

nyanställda nyckelpersoner inom bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets 
slut 

Den 2 augusti offentliggjorde Checkin.com ett förvärv av 

100 % av aktierna i det estniska teknikbolaget Vorld OU 

inklusive dotterbolaget GetID OU. Köpeskillingen upppgick 

till cirka 82 000 KSEK, där cirka 56 000 KSEK betalas i 

nyemitterade aktier i Checkin.com och resterande del med 

kontanta medel. Affären förväntas slutföras i augusti 2021.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år för resultatposter och årsslut 2020 för balansposter om inget annat anges.  
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Belopp i KSEK Apr - jun Jan - jun Helår

2021 2020 2021 2020 2020

INTÄKTER

Nettoomsättning

Aktiverad produktutveckling

Övriga rörelseintäkter

8 323

3 150

14

4 827

1 777

656

15 943

5 989

92

9 440

3 717

749

22 299

6 943

1 252

11 486 7 260 22 024 13 906 30 494

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

-3 856

-7 376

-657

-66

-1 965

-4 696

-487

-91

-6 307

-14 139

-1 294

-177

-3 560

-9 511

-964

-114

-9 823

-18 639

-1 935

-286

-11 955 -7 238 -21 917 -14 149 -30 683

Rörelseresultat -469 22 108 -243 -188

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Räntekostnader och liknande resultatposter -35 -10 -70 -21 -79

Resultat efter finansiella poster -504 12 37 -264 -267

Skatt på årets/periodens resultat - - - - -

PERIODENS RESULTAT -504 12 37 -264 -267

Resultat per aktie -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01

Resultat per aktie efter utspädning -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01

Antal aktier, genomsnitt, justerat 24 519 882 21 560 000 23 417 925 21 560 000 21 560 000

Antal aktier, genomsnitt, efter utspädning 26 414 108 22 130 709 24 815 138 22 130 709 22 130 709

Bolagets resultaträkning
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Belopp i KSEK 30 jun 30 jun 31 dec

2021 2020 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Övriga immateriella anläggningstillgångar

18 473

1 850

11 404

0

13 677

0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 295 80 92

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 190 190 190

Summa anläggningstillgångar 20 809 11 674 13 959

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

5 598

825

504

61 066

3 484

102

289

8 238

5 093

575

2 219

5 856

Summa omsättningstillgångar 67 993 12 113 13 742

SUMMA TILLGÅNGAR 88 801 23 787 27 701

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Pågående fondemission

Överkursfond

Balanserad vinst eller förlust

Periodens resultat

652

-

18 473

-

88 764

-30 120

37

67

-

11 404

-

30 715

-22 312

-264

67

2

13 677

472

30 597

-25 057

-268

Summa eget kapital 77 805 19 610 19 490

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 379 467 2 867

Summa långsfristiga skulder 2 379 467 2 867

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

788

4 587

405

672

2 165

200

825

141

379

2 165

600

2 273

362

361

1 748

Summa kortfristiga skulder 8 617 3 710 5 344

Summa skulder 10 996 4 177 8 211

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 88 801 23 787 27 701

Bolagets balansräkning
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1 Nyemissionsbeloppet visas netto efter avdrag för transaktionskostnader om 6 722 KSEK, varav 1 390 KSEK är hänförligt till nyemissionen som genomfördes i det 
första kvartalet. 

Belopp i KSEK Apr - jun Jan - jun Helår

2021 2020 2021 2020 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt1

-504

709

152

12

518

393

37

1 450

42

-264

959

17

-268

2 060 

240

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 357 923 1 529 712 2 033

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Ökning/minskning av rörelsefordringar

Ökning/minskning av rörelseskulder

-1 877

2 325

1 008

126

960

3 042

691

549

-3 323

1 562

Förändring av rörelsekapital 448 1 135 4 002 1 240 -1 760

Kassaflöde från den löpande verksamheten 805 2 058 5 531 1 952 273

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-3 150

-157

-1 777

0

-7 919

-224

-3 717

0

-6 943

-29

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 307 -1 777 -8 144 -3 717 -6 972

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Inlösen av teckningsoptioner

Upptagna lån

Amortering av lån

40 470

-

-

-150

-

-

-

-50

58 278

-

-

-300

-

-

-

-100

310

-426

3 000

-300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 320 -50 57 978 -100 2 584

PERIODENS KASSAFLÖDE 37 819 231 55 366 -1 865 -4 115

Likvida medel vid periodens början

Kursdifferens i likvida medel

23 299

-52

8 039

-31

5 856

-156

10 097

6

10 097

-126

Likvida medel vid periodens slut 61 066 8 238 61 066 8 238 5 856

Bolagets kassaflödesanalys

1 Särskild löneskatt

Belopp i KSEK Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Totalt 
eget 

kapital

Aktiekapital
Ej registrerat 
aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond

Balanserade vinst-
medel ink. periodens 

resultat 

Ingående eget kapital 1 jan 2020 67 - 8 640 30 715 -19 548 19 874

Fond för utvecklingskostnader

Utdelning

Pågående fondemission

Pågående nyemission

Överkursfond

Periodens resultat

-

-

-

-

-

-

-

-

472

2

-

-

5 037

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-118

-

-5 037

-

-472

-

-

-268

-

-

-

2

-118

-268

Utgående eget kapital 31 dec 2020 67 474 13 677 30 597 -25 325 19 490

Ingående eget kapital 1 jan 2021 67 474 13 677 30 597 -25 325 19 490

Fond för utvecklingskostnader

Utdelning

Nyemission1

Periodens resultat

-

-

585

-

-

-

-474

-

4 796

-

-

-

-

-

58 167

-

-4 796

-

-

37

-

-

58 278

37

Utgående eget kapital 30 jun 2021 652 - 18 473 88 764 -30 084 77 805

Bolagets förändring i eget kapital
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Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna enligt K3- 

reglerna (BFNAR 2012:1) har tillämpats. Kvartalsrapporten har upprättats i 

överensstämmelse med kapitel 9, Delårsrapport i Årsredovisningslagen.

Revision och granskning
Bolagets revisor är Ludvig Kollberg vid Moore KLN AB. Denna delårsrapport har 

inte varit föremål för granskning eller revision av bolagets revisor. 

Checkin.com Group är listad på Nasdaq First North sedan den 20 maj 2021. För 

bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certified Adviser vilken bland 

annat skall utöva viss tillsyn. Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik 

Penser Bank AB. 

Uttalanden om framtiden
Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden är 

förknippade med risker och osäkerhet. Den faktiska utvecklingen och resultaten 

kan avvika från de förväntningar företaget ger uttryck för på grund av olika 

faktorer som till stor del ligger utanför bolagets kontroll. 

Antal aktier
Bolaget har ett aktieslag och varje aktie motsvarar en röst vid en bolagsstämma. 

Vid utgången av perioden uppgick det totala antalet aktier före utspädning till 

26 083 158. Justerat för utspädning uppgick antalet aktier till 28 098 151. 

Offentliggörande av rapport
Denna rapport har offentliggjorts den 11 augusti kl 07:30. Rapporten publiceras 

samtidigt på bolagets hemsida. Den 11e agusti kl 08:30 håller Checkin.com 

en telefonkonferens med webpresentation for investerare, analytiker och 

medier och kan följas live via en websändning genererad på bolagets hemsida. 

Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt på hemsidan kl 07:30 samma 

dag. 

DefinitionerDefinitioner

Avrundningar

Då belopp har avrundats till KSEK summerar 

inte alltid tabellerna.

EBITDA

Rörelseresultat före räntor, skatt samt av- och 

nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal

EBITDA som del av nettoomsättningen.

Nettokassa/skuld

Räntebärande fordringar och likvida medel 

minus räntebärande skulder.

Nettoomsättning LTM

Nettoomsättning de senaste 12 månaderna.

Soliditet

Eget kapital som del av balansomslutningen.

Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till genomsnittligt 

antal utestående aktier. 

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat i relation till genomsnittligt 

antal utestående aktier efter utspädning. 

Antal aktier, efter utspädning

Antal aktier, genomsnitt under perioden, jus-

terat för utspädning från optioner där hänsyn 

tagits till både aktiekurs och lösenpris. 

Antal aktier, justerat

Antal aktier, genomsnitt under perioden, jus-

terat för den fondemission som registrerades 

i januari 2021 och aktiesplit 4:1 som registre-

rades i april 2021.  

Rörselsemarginal

Rörelseresultat som del av nettoomsättning.

Vinstmarginal

Rörelseresultat och finansiella intäkter som 

del av nettoomsättning. 

Övrig information

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 3 2021:    3 november 2021
Bokslutskommuniké för 2021:   9 februari 2022
Delårsrapport kvartal 1 2022:    19 maj 2022

Kontakt 

Jonas Köpniwsky,
Head of Communications 
jonas.kopniwsky@checkin.com
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Checkin.com i korthet
Checkin.com Group (Checkin.com) grundades 2017 med affärsidén 

att etablera en ny standard för checkins på internet – i likhet med 

vad online-betalningsföretag har skapat för enkla, säkra och snabba 

betalningslösningar online (”checkout”). Fram till idag har Checkin.com 

etablerat sig som en snabbt växande aktör på den globala marknaden 

för hur slutanvändare registrerar sig, identifierar sig och loggar in 

online, tillsammans kallat checkin. 

Bolagets teknologi kombinerar flera UX-system (eng. user experience), 

datakällor och identifieringsmetoder för att skapa individuellt 

anpassade checkin-flöden för varje slutanvändare. Med hjälp av 

Checkin.com’s mjukvaruplattform ökar kundernas konverteringsgrad 

samtidigt som nödvändig identifiering och regelefterlevnad 

säkerställs. Under 2020 hanterade bolagets mjukvaruplattform 

miljontals checkin-sessioner i över 165 länder. 

Checkin.com riktar sig i dagsläget framförallt till tre kundvertikaler, 

finansiell teknologi (fintech), iGaming och prenumerationstjänster. 

Marknaderna inom respektive kundvertikal är under stark tillväxt, vilket 

innebär att Checkin.com ser stora möjligheter till att växa tillsammans 

med kunderna. Det är bolagets bedömning att den globala marknaden 

för checkin är stor, fragmenterad och omättad och bolaget ser stora 

möjligheter till att växa i ytterligare kundvertikaler.

Sedan maj 2021 är Checkin.com noterat på Nasdaq First North Growth 

Market under kortnamnet CHECK.

Vision och affärsidé

Checkin.com’s vision är att förändra hur slutanvändare registrerar sig, identifierar sig och loggar in, checkin, med 

produkter och tjänster online. Affärsidén är att tillhandahålla kompletta och individanpassade checkin-lösningar som ökar 

konverteringsgraden för bolagets kunder.  

Affärsmodell 

Bolagets produkt levereras genom en molnbaserad mjukvara, Software as a Service, där kunderna tecknar månadsvisa 

abonnemang. Checkin.com erbjuder olika månadspaket till fasta priser, baserat på storlek och kringtjänster. Affärsmodellen 

inbegriper även en mindre rörlig komponent för användning utöver det som ingår i de fasta paketen. 

Övergripande mål

Checkin.com’s övergripande mål är att möjliggöra enklare checkins online globalt genom fortsatt expansion och starkt 

tillväxt. Enligt bolagets övergripande strategi förväntas tillväxten ske genom investeringar i tre huvudsakliga områden, där 

nykundstillväxt och utveckling av existerande kunder kompletteras med en mer aktiv förvärvsstrategi. Bolagets finansiella 

målsättning är att under de närmaste fem åren öka nettoomsättningen, både organiskt och genom förvärv, med i genomsnitt 

ca 86 procent per år, och därmed uppnå en helårsomsättning som överstiger 500 MSEK år 2025.

Mer information om Checkin.com finns på bolagets hemsida group.checkin.com.

Förvärv av estniska 
teknikbolaget GetID

Årligen återkommande intäkter om 
5 000 KSEK

Över 80 % säkrade intäkter med 
kontrakt överstigande 12 månader

För H1 2021 har 
omsättningstillväxten på årsbasis 
överstigit 700 %, om än från låga 
nivåer

Slutförande av förvärvet förväntas 
ske under augusti 2021
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Anders Borg
Styrelseordförande

Birgitta Hagenfeldt
Styrelseledamot

Maria McDonald
Styrelseledamot

Kristoffer Cassel
VD och styrelseledamot

Wilhelm Risberg
Styrelseledamot

Michal Stala
Styrelseledamot

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 11 augusti 2021




