
 Delårsrapport

Checkin.com Group AB

( jämfört med samma period föregående år)

Rapporten i korthet

Nettoomsättningen ökade till 17 585 (8 323) KSEK 
vilket motsvarar en tillväxt om 111 (72) %, varav 75 (72) 
% var organisk

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 14 705 
(7 215) KSEK med en marginal om 84 (87) %

EBITDA för perioden uppgick till -21 (-10) KSEK med 
en marginal om 0 (0) %

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -3 779 (901) KSEK 

Net Revenue Retention LTM uppgick till 137 (151) %

Likvida medel uppgick till 50 066 (61 066) KSEK

April - juni 2022

Januari - juni 2022
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VD-kommentar

Första året som noterat bolag läggs nu till handlingarna 
och det känns skönt att vi sedan noteringen staplat 
starka kvartal på varandra. Även detta kvartal levererar 
vi en hög och ökande tillväxt. Under kvartal två ökade 
nettoomsättningen med 111 % jämfört med samma period 
i fjol och vi taktade under kvartalet på en omsättning på 
årsbasis på runt 70 MSEK. 

Den medvind vi har från långsiktiga makrotrender gör att 
vi ligger i ett väldigt tacksamt läge. Med undantag från 
den reglerade tyska spelmarknaden som regulatoriskt är 
allt mer utmanande såg vi under kvartalet fortsatt stark 
efterfrågan från alla våra kundsegment. Det försämrade 
världsläget har ännu inte märkts av hos våra kunder och 
den fina utveckling vi sett under starten av 2022 gör att 
vi faktiskt ligger något över den nivå som krävs för att nå 
vårt långsiktiga mål om en halv miljard i nettoomsättning 
för helåret 2025.

På lång sikt är det vår unika och högkvalitativa mjukvara 
som avgör vår tillväxt och möjliggör en fortsatt hög 
bruttomarginal. Vi har därför under kvartalet fortsatt våra 
investeringar inom forskning och utveckling. Våra kraftiga 
investeringar bör inte bara ses från ett rent tekniskt 
perspektiv, utan lägger även grunden för en lönsam 
och skalbar affär. De investeringar i teknik vi tar detta 
kvartal kommer främst märkas kommande år, men även 
på kortare sikt bidrar vår starka skalbarhet till resultaten. 
Bruttomarginalen på runt 85 % möjliggör att vi kan växa 
kapitaleffektivt och vi bör därför redan under andra halvan 
av detta år se en positiv och  stegvis förbättrad EBITDA-
marginal. 

Nu i augusti passerade vi årsdagen av förvärvet av GetID 
och under första halvan av 2022 har vi  jobbat hårt på att 
helt slutföra integrationen av den teknik och de fantastiska 
medarbetare vi adderat genom våra förvärv. Styrkan i 
att kombinera de förvärvade teknikerna med vår egen 
är betydande och den hybridmjukvara vi nu tillsammans 
utvecklar bör nå full kommersialisering under slutet av 
2022 och början på nästa år. 

Stärkta av erfarenheten från de två förvärv vi genomförde 
under 2021 tittar vi på ytterligare möjligheter, trots en 
turbulent marknad. Kan vi på ett liknande sätt utöka 
vårt teknikledarskap genom att addera spetsteknik 
inom vissa specifika områden kommer vi kunna skapa 
tydliga aktieägarvärden genom förvärv även framgent. 
Här hoppas vi på ett något mer stabiliserat makroläge, 
då det är nära nog omöjligt att genomföra en affär när 
värderingar och multiplar rör sig häftigt. Vi har dock tur att 
fortsatt ha en organisk tillväxt på 75 % för kvartalet, vilket 
ger oss trygghet att invänta rätt tillfällen.

Vi har under de föregående kvartalen satsat aggressivt 
för att driva upp tillväxten men lättar under kvartalet på 
gasen något. Vi fortsätter att satsa kraftigt i absoluta tal, 
men kostnaderna planar ut i förhållande till omsättningen. 
Det momentum vi känner ger oss trygghet i att fortsätta 
bygga försäljningsorganisationen metodiskt, och över 
tid är det rimligt att anta att kostnaderna för sälj och 
marknadsföring stabiliseras runt 25 % av omsättningen. 

Vi har också inlett arbetet med att förbereda en tydligare 
lokal närvaro på den nordamerikanska marknaden, ett 
arbete som kommer fortsätta under hösten. Redan innan 
årsskiftet tror vi att intäkter från den nordamerikanska 
marknaden kommer att bidra på ett materiellt sätt till vår 
tillväxt, något vi ser tidiga tecken på i skrivande stund.   

Sammanfattningsvis är det tacksamt att komma tillbaka 
från semestrar med detta utgångsläge och vi ser fram 
emot att fortsätta vår resa på inslagen väg under resten 
av året.

Kristoffer Cassel, VD och medgrundare
 Stockholm, 25 aug 2022
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Delårsrapport jan - jun 2022

Apr - jun Jan - jun Helår

2022 20211 2022 20211 2021

Belopp i KSEK

Nettoomsättning
Nettoomsättning LTM
Bruttoresultat
EBITDA
Rörelseresultat (EBIT)
Periodens resultat
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Likvida medel

17 585

56 296

14 705

-21

-2 934

-2 982

-3 779

50 066

8 323

28 802

7 214

-10

-765

-812

901

61 066

33 379

56 296

28 309

-726

-6 564

-6 808

-4 614

50 066

15 943

28 802

13 775

1 069

-420

-514

5 056

61 066

38 860

38 860

32 481

-2 661

-6 692

-6 804

810

91 590

Nyckeltal

Tillväxt nettoomsättning 
Tillväxt nettoomsättning, organisk
Tillväxt nettoomsättning, per aktie
Net revenue retention LTM
Bruttomarginal
EBITDA-marginal
Rörelsemarginal
Soliditet

111%

75%

83%

137%

84%

0%

-17%

82%

72%

72%

52%

151%

87%

0%

-9%

86%

109%

74%

73%

137%

85%

-2%

-20%

82%

69%

69%

55%

151%

86%

7%

-3%

86%

74%

70%

50%

137%

84%

-7%

-17%

80%

Data per aktie i SEK

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,11 -0,03 -0,24 -0,02 -0,27

Finansiell 
målsättning 500 MSEK86 %

Genomsnittlig ökning 
av nettoomsättning per år 

fram till 2025,
 vilket motsvarar

Organiskt och via förvärv

Andra kvartalet och halvårsperioden i sammandrag

Nettoomsättning för helår 2025

1 Omräknat till IFRS, se not 3.
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Perioden i sammandrag

Nettoomsättning
(MSEK)

Bruttoresultat och marginal
Bruttoresultat Bruttomarginal
(MSEK)
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Perioden i sammandrag

Sälj och marknadsföringskostnader

EBITDA

Likvida medel och Soliditet

Sälj-  och marknadsföringskostnader

EBITDA

Likvida medel

 % av nettoomsättning

EBITDA-och, EBITA-marginal

Soliditet

(MSEK)

(MSEK)

(MSEK)

EBITDA EBITDA marginal
(MSEK)
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Finansiell utveckling

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2022 uppgick 

till 17 585 (8 323) KSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 111  

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

var framförallt driven av nykundsanskaffning, både organisk 

och genom förvärv, men även  positiv utveckling av  

existerande kunder. Den organiska tillväxten var 75 (72) %.

Rörelsens kostnader
De ökade kostnaderna förklaras av både organisk tillväxt 

samt tillväxt genom förvärv. I kvartalet uppgick direkta 

kostnader för sålda produkter och tjänster till -2 880  

(-1 108) KSEK där ökningen främst förklaras av ökade 

volymer till kund. 

Övriga externa kostnader uppgick till -6 156 (-2 639) 

KSEK. Koncernens investeringar i sälj och marknadsföring 

stod för -3 757 (-2 860) KSEK, vilket motsvarar 21 (34) % 

av nettoomsättningen i perioden. Personalkostnaderna 

uppgick till -15 885 (-7 683) KSEK, en ökning driven 

av ökat antal medarbetare mellan perioderna. Övriga 

rörelsekostnader uppgick till -93 (-66) KSEK.   

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 

uppgick under perioden till -2 913 (-755) KSEK. Avskrivningar 

hänförliga till tillämpningen av IFRS 16 uppgår till -646 (-98) 

KSEK.

Inkomstskatt
Koncernens inkomstskatt för  perioden uppgick till 153 

(-) KSEK och avser förändringen i  uppskjuten skatt på 

identifierade immateriella tillgångar från förvärven av GetID 

och Datacorp. Koncernens skattemässiga underskott är ej 

aktiverade i balansräkningen. 

Periodens resultat
Bruttoresultatet uppgick i perioden till 14 705 (7 214) KSEK 

med en marginal om 84 (87) %. Rörelseresultatet före av- 

och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -21 (-10) KSEK 

vilket motsvarar en marginal om 0 (0) %. Rörelseresultatet 

uppgick till -2 934 (-765) KSEK och periodens resultat 

uppgick till -2 982 (-812) KSEK.    

April - juni 2022 Januari - juni 2022

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år för resultatposter och årsslut 2021 för balansposter om inget annat anges.  

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för det första halvåret 2022 uppgick 

till 33 379 (15 943) KSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 

109 (69) % jämfört med samma period föregående år. 

Ökningen var framförallt driven av nykundsanskaffning, 

både organisk och genom förvärv, men även positiv 

utveckling av existerande kunder. Den organiska tillväxten 

var 74 (69) %.

Rörelsens kostnader
De ökade kostnaderna förklaras av både organisk tillväxt 

samt tillväxt genom förvärv. För det första halvåret uppgick 

direkta kostnader för sålda produkter och tjänster till -5 070  

(-2 168) KSEK där ökningen främst förklaras av ökade 

volymer till kund. 

Övriga externa kostnader uppgick till -12 636 (-3 924) 

KSEK. Koncernens investeringar i sälj och marknadsföring 

stod för -8 132 (-4 067) KSEK, vilket motsvarar 24 (26) % 

av nettoomsättningen i perioden. Personalkostnaderna 

uppgick till -30 263 (-14 687) KSEK, en ökning driven 

av ökat antal medarbetare mellan perioderna. Övriga 

rörelsekostnader uppgick till -416 (-177) KSEK.   

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 

uppgick under perioden till -5 838 (-1 489) KSEK. 

Avskrivningar hänförliga till tillämpningen av IFRS 16 uppgår 

till -1 390 (-195) KSEK.

Inkomstskatt
Koncernens inkomstskatt för  perioden uppgick till 292 

(-) KSEK och avser förändringen i  uppskjuten skatt på 

identifierade immateriella tillgångar från förvärven av GetID 

och Datacorp. Koncernens skattemässiga underskott är ej 

aktiverade i balansräkningen. 

Periodens resultat
Bruttoresultatet uppgick i perioden till 28 309 (13 775) KSEK 

med en marginal om 85 (86) %. Rörelseresultatet före av- 

och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -726 (1 069) KSEK 

vilket motsvarar en marginal om -2 (7) %. Rörelseresultatet 

uppgick till -6 564 (-420) KSEK och periodens resultat 

uppgick till -6 808 (-514) KSEK.    
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Finansiell ställning

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten under januari 

till juni 2022 uppgick till -4 614 (5 056) KSEK. 

Immateriella tillgångar
Checkin.com har immateriella tillgångar till ett värde om  

170 831 (124 388) KSEK, varav goodwill uppgår till 102 887  

(70 747) KSEK och uppkom i samband med förvärven av 

GetID och Datacorp. Se not 2 för mer information. 

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick under första 

halvåret till 13 862 (4 770) KSEK. Periodens investering 

var till fullo kopplat till aktiverade utvecklingskostnader 

avseende ny funktionalitet av koncernens mjukvara.

Övriga immateriella tillgångar uppgick till 21 060 

(15 621) KSEK och består av immateriella tillgångar som 

identifierades vid förvärven av GetID och Datacorp, samt 

domäner. Se vidare not 2.

Likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 50 066 

(91 590) KSEK. Nettokassan, efter avdrag av räntebärande 

skulder, uppgick till 30 152 (69 275) KSEK.

Soliditet 

Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2022 till  

194 336 (181 722) KSEK. Soliditeten uppgick till 82  

(80) %.  

Personal
Totala arbetsstyrkan, inklusive konsulter, uppgick vid 

periodens slut till 76 (62) personer, varav 54 (34) var 

anställda i koncernen. 

Optionsprogram
Koncernen har utestående optionsprogram till 

nyckelanställda.

Vid utgången av perioden fanns det 414 258 optioner 

utestående, vilka totalt berättigar till teckning av 2 437 464  

aktier, inklusive det nya program som inrättades under juni 

månad 2022. Detta motsvarar en maximal utspädning om 

8 %.

Kunder
  I juni hade koncernen 160 intäktsgenererande kunder. Per 

den 30 juni var de tre största återkommande kontrakten av 

fastpriskaraktär med Admiral Markets (fintech), Casumo 

(iGaming) och Rhinoceros Operations (iGaming). 

Väsentliga händelser under kvartalet
Den 5 maj kommunicerade Checkin.com  att bolaget 

tecknat ett samarbetsavtal med Playtech (LON: PTEC), 

ett av världens ledande bolag inom iGaming-teknologi. 

Inget minsta kontraktsvärde är avtalat, men Checkin.com 

bedömer avtalet som strategiskt betydande.

I juni inrättades ett personaloptionsbaserat incitaments 

-program i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande 

från den 30 maj. Totalt omfattar det 210 000 optioner och 

innebär en total maximal utspädning om 0,7 %.

Väsentliga händelser efter 
kvartalets slut 
I juli inrättades två teckningsoptionsbaserade  incitaments- 

program för styrelsemedlemmar och utvalda nyckel-

personer i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande 

från den 30 maj. Totalt omfattar dessa  program 150 000 

optioner och innebär en total maximal utspädning om  

0,5 %.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år för resultatposter och årsslut 2021 för balansposter om inget annat anges.  
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Belopp i KSEK Apr - jun Jan - jun Helår

2022 20211 2022 20211 2021

INTÄKTER

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Aktiverad produktutveckling

17 585

230

7 177

8 323

14

3 150

33 379

561

13 719

15 943

92

5 989

38 860

1 344

16 594

Summa 24 992 11 486 47 659 22 024 56 798

KOSTNADER

Direkta kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader

-2 880

-6 156

-15 885

-2 913

-93

-1 108

-2 639

-7 683

-755

-66

-5 070

-12 636

-30 263

-5 838

-416

-2 168

-3 924

-14 687

-1 489

-177

-6 379

-14 246

-36 707

-4 030

-2 128

Summa kostnader -27 926 -12 252 -54 222 -22 444 -63 490

Rörelseresultat -2 934 -765 -6 564 -420 -6 692

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella kostnader -201 -47 -535 -94 -267

Resultat efter finansiella poster -3 134 -812 -7 099 -514 -6 959

Inkomstskatt 153 - 292 - 155

PERIODENS RESULTAT

Övrigt totalresultat

-2 982 -812 -6 808 -514 -6 804

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser utländska verksamheter 4 374 - 4 870 - -450

Periodens övrigt totalresultat 4 374 - 4 870 - -450

Periodens totalresultat

Summa totalresultat för året är i sin helhet hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

1 392 -812 -1 938 -514 -7 254

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,11 -0,03 -0,24 -0,02 -0,27

Koncernens rapport över totalresultat

1 Omräknat till IFRS, se not 3.  
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Belopp i KSEK 30 jun 31 dec

2022 20211 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Aktiverade utgifter för utveckling 

Goodwill 

Övriga immateriella tillgångar 

Nyttjanderättstillgångar 

Inventarier 

Andra långfristiga fordringar

39 267

102 887

21 060

7 617

1 082

61

18 473

-

1 850

1 366

295

190

27 939

70 747

15 621

10 081

920

251

Summa anläggningstillgångar 171 973 22 175 125 559

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 

Övriga kortfristiga fordringar  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Likvida medel

12 114

1 161

2 683

50 066

5 598

825

504

61 066

8 179

1 082

2 071

91 590

Summa omsättningstillgångar 66 025 67 993 102 922

SUMMA TILLGÅNGAR 237 998 90 168 228 481

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Valutakursdifferens

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat

708

212 742

4 420

-23 534

652

88 764

-

-11 658

699

198 748

-450

-17 275

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 194 336 77 758 181 722

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärade skulder 

Långfristig leasingskuld 

Uppskjuten skatteskuld

15 163

6 306

3 805

2 379

1 319

-

17 564

9 004

2 699

Summa långfristiga skulder 25 274 3 698 29 267

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 

Kortfristig leasingskuld

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 751

1 355

5 110

315

3 363

3 492

788

96

4 587

0

1 076

2 165

4 751

591

6 129

642

2 041

3 338

Summa kortfristiga skulder 18 388 8 712 17 492

Summa skulder 43 662 12 410 46 759

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 237 998 90 168 228 481

Koncernens rapport över finansiell ställning

1 Omräknat till IFRS, se not 3.
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Belopp i KSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktie-
kapital

Ej reg 
aktie-
kapital 

Övrigt 
till-

skjutet 
kapital

Valuta-
kursdif-
ferens

Balanserade 
vinstmedel 
ink. perio-

dens 
resultat 

Totalt eget 

kapital

2021

Ingående eget kapital 1 jan 20211 67 474 30 597 - -11 692 19 445

Årets resultat

Övrigt totalresultat för perioden

-

-

-

-

-

-

-

-450

-6 804

-

-6 804

-450

Summa totalresultat

Transaktioner med aktieägare

Aktierelaterade ersättningar 

Nyemission

- 

 

-

632

-

-

-474

-

-

168 152

-450

-

-

-6 804

1 221

-

-7 254

1 221

168 310

Summa transaktioner med aktieägare 632 - 168 152 - 1 221 169 531

UTGÅENDE EGET KAPITAL 31 DEC 2021 699 - 198 748 -450 -17 275 181 722

2022

Ingående eget kapital 1 jan 2022 699 - 198 748 -450 -17 275 181 722

Periodens resultat

Övrigt totalresultat för perioden

-

-

-

-

-

-

-

4 870

-6 808

-

-6 808

4 870

Summa totalresultat

Transaktioner med aktieägare 

Aktierelaterade ersättningar 

Nyemission 

-

-

9

-

-

-

-

-

13 994

4 870

-

-

-6 808

549

-

-1 938

549

14 003

Summa transaktioner med aktieägare 9 - 13 994 - 549 14 552

UTGÅENDE EGET KAPITAL 30 JUNI 2022 708 - 212 742 4 420 -23 534 194 336

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

1 Omräknat till IFRS, se not 3. 
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Belopp i KSEK Apr - jun Jan - jun Helår

2022 20211 2022 20211 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 

Betald ränta 

Återföring av avskrivningar

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

-2 934

-200

2 916

118

-765

-47

755

511

-6 564

-535

5 842

472

-420

-93

1 489

856

-6 692

-267

4 030

1 088

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 

av rörelsekapital

-100 453 -785 1 831 -1 841

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Ökning/minskning av rörelsefordringar

Ökning/minskning av rörelseskulder

-1 665

-2 014

-1 877

2 325

-2 952

-877

960

2 265

-2 365

5 015

Förändring av rörelsekapital -3 679 448 -3 829 3 225 2 650

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 779 901 -4 614 5 056 810

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Förvärv av dotterbolag 

Lämnade depositioner

-7 321

-126

-

190

-3 150

-157

-

-

-13 862

-297

-19 947

190

-7 920

-224

-

-

-18 538

-834

-24 452

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 257 -3 307 -33 916 -8 144 -43 824

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission

Upptagna lån

Amortering av skuld

-250

0

-1 840

40 470

0

-246

-250

0

-3 777

58 945

0

-492

111 178

19 511

-1 253

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 090 40 224 -4 027 58 453 129 436

PERIODENS KASSAFLÖDE -13 126 37 819 -42 557 55 366 86 423

Likvida medel vid periodens början

Kursdifferens i likvida medel

61 966

1 226

23 299

-52

91 590

1 033

5 856

-156

5 856

-689

Likvida medel vid periodens slut 50 066 61 066 50 066 61 066 91 590

Koncernens rapport över kassaflöden

1 Omräknat till IFRS, se not 3. 
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Belopp i KSEK Apr - jun Jan - jun Helår

20221 2021 20221 2021 2021

INTÄKTER

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter 

Aktiverat arbete för egen räkning

Summa 

0

102

0

102

8 323

14

3 150

11 486

0

135

0

135

15 943

92

5 989

22 024

34 827

276

11 997

47 100

KOSTNADER

Direkta kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa kostnader

-295

-2 250

-2 264

0

-23

-4 832

-1 108

-2 747

-7 683

-657

-66

-12 262

-295

-4 933

-7 846

0

-23

-13 097

-2 168

-4 140

-14 687

-1 294

-177

-22 465

-4 696

-11 215

-32 028

-2 630

-502

-51 071

Rörelseresultat -4 730 -776 -12 962 -441 -3 971

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella kostnader 377 -35 187 -70 -177

Resultat efter finansiella poster -4 353 -811 -12 775 -511 -4 148

Inkomstskatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT -4 353 -811 -12 775 -511 -4 148

Moderbolagets resultaträkning

1 I syfte att skapa ett mer renodlat moderbolag överfördes under det första kvartalet 2022 större delen av moderbolagets verksamhet till det 
helägda dotterbolaget Checkin.com International AB. Moderbolaget äger därefter tre operativa dotterbolag; Checkin.com International AB, 
GetID OÜ (genom Vorld OÜ) samt Datacorp OÜ. 



13
Checkin.com Group AB | Org.No. 559096-3087

Belopp i KSEK 30 jun 31 dec

20221 2021 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Aktiverade utgifter för utveckling

Övriga immateriella tillgångar

Inventarier

Aktier i dotterföretag

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

-

-

-

118 649

61

118 710

18 473

1 850

295

-

190

20 809

23 290

1 754

456

82 869

251

108 620

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

Fordringar koncernföretag

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

1 169

50 266

470

760

38 507

91 172

5 598

-

825

504

61 066

67 993

6 419

10 250

1 079

1 998

88 272

108 018

SUMMA TILLGÅNGAR 209 882 88 801 216 638

Moderbolagets balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserade vinstmedel

Periodens resultat

Summa eget kapital

708

0

212 742

-14 434

-12 775

186 241

652

18 473

88 764

-29 572

-511

77 806

699

23 290

198 748

-33 716

-4 148

184 873

Långsfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

15 163

15 163

2 379

2 379

17 564

17 564

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

4 751

2 047

235

-209

1 654

8 477

23 640

788

4 587

0

1 076

2 165

8 616

10 995

4 751

5 390

642

828

2 590

14 201

31 765

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 209 882 88 801 216 638

1 I syfte att skapa ett mer renodlat moderbolag överfördes under det första kvartalet 2022 större delen av moderbolagets verksamhet till det 
helägda dotterbolaget Checkin.com International AB. Moderbolaget äger därefter tre operativa dotterbolag; Checkin.com International AB, 
GetID OÜ (genom Vorld OÜ) samt Datacorp OÜ. 
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Revision
Checkin.com Groups valda revisor är Ludvig Kollberg, auktoriserad 
revisor på Moore KLN AB. Denna rapport har inte varit föremål för 
översiktlig granskning.

Certified advisor
Checkin.com Groups aktie 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 
Checkin.coms kontroll. 

Antal aktier
Checkin.com Group AB har ett aktieslag och varje aktie motsvarar 
en röst vid en bolagsstämma. Vid utgången av perioden uppgick 
det totala antalet aktier före utspädning till 28 316 605. Justerat för 
utspädning uppgick antalet aktier till 29 891 456.

Moderbolag
I syfte att skapa ett mer renodlat moderbolag överfördes under det 
första kvartalet 2022 större delen av moderbolagets verksamhet 
till det helägda dotterbolaget Checkin.com International AB. 
Moderbolaget äger därefter tre operativa dotterbolag; Checkin.com 
International AB, GetID OÜ (genom Vorld OÜ) samt Datacorp OÜ.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Checkin.com Group AB är exponerat för risker, främst genom 
beroendet av nyckelpersoner, förmågan att hantera tillväxt och 
bevara kunder samt exponering mot valutarisker. Covid-19 bedöms 
sammantaget ha haft en begränsad inverkan på bolagets försäljnings- 
och tillväxtmöjligheter.  En mer utförlig riskbeskrivning finns i Checkin.
coms senast publicerade årsredovisning.

Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner mellan koncernen och dess närstående har 
väsentligt påverkat koncernens finansiella ställning eller resultat 
under perioden. 

Offentliggörande av rapport
Denna rapport har offentliggjorts 25 augusti kl 07:30. Rapporten 
publiceras samtidigt på Checkin.coms hemsida. Checkin.com håller 
en telefonkonferens med webpresentation för investerare, analytiker 
och medier vilken kan följas live via Checkin.coms hemsida med start 
kl 08:30 samma dag.

Denna rapport ges även ut på engelska. Om det föreligger skillnader 
mellan rapporterna är det den svenska lydelsen som gäller.

DefinitionerDefinitioner
Avrundningar

Då belopp har avrundats till KSEK summerar inte 

alltid tabellerna.

Antal aktier, efter utspädning

Antal aktier, genomsnitt under perioden, justerat 

för utspädning från optioner där hänsyn tagits till 

både aktiekurs och lösenpris. 

Bruttoresultat

Nettoomsättning minus direkta kostnader.

Bruttomarginal

Bruttoresultat som del av nettoomsättning.

Direkta kostnader

Kostnader som drivs av ökade volymer. Här ingår 

exempelvis kostnader för molninfrastruktur och 

tredjepartstjänster.

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.

Net revenue retention (NRR)

Nettoomsättning under kvartalet minus 

nettoomsättning från nya kunder i kvartalet, 

dividerat med nettoomsättning under 

föregående kvartal. 

Net revenue retention LTM

Genomsnittlig NRR över de fyra senaste 

kvartalen upphöjt till fyra.

Soliditet

Eget kapital som del av balansomslutningen.

Tillväxt nettoomsättning, organisk

Nettoomsättning jämfört med samma period 

tidigare år, för samtlliga bolag nu ingående i 

koncernen.

Tillväxt nettoomsättning, per aktie

Nettoomsättning dividerat med det 

genomsnittliga antalet utestående aktier under 

perioden, jämfört med samma period tidigare år.

Övrig information
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Not 1 Redovisningsprinciper

Checkin.com följer International Financial Reporting Standards (IFRS) - och tolkningarna (IFRIC) - så som de antagits av EU. Den här 
delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” samt ”Årsredovisningslagen”.

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med kapitel 9 Delårsrapport i Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar 
Årsredovisningslagen och RFR2 ”Redovisning för juridiska personer”. Enligt RFR2 ska en juridisk enhets moderbolag tillämpa alla IFRS-principer 
och tolkningar som EU antagit, inom den ram som definieras av Årsredovisningslagen, och ta hänsyn till kopplingen mellan redovisning och 
beskattning. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Checkin.coms årsredovisning för 2021.

Noter

Not 2 Rörelseförvärv

Datacorp 
15 december 2021 kommunicerade bolaget ett förvärv av 100 procent av aktiekapitalet i det estniska teknikbolaget Datacorp OÜ som är 
specialiserade på att utveckla mjukvara inom AI och ansiktsigenkänning. Förvärvet slutfördes och tillträddes 25 januari 2022. Nedanstående 
tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Datacorp OÜ samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas 
på tillträdesdagen.

Köpeskilling per 25 januari 2022 (KSEK)

Likvida medel  20 942 

Eget kapitalinstrument (352 880 emitterade aktier)  14 253 

Summa erlagd köpeskilling  35 195 

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder per 25 januari 2022 (KSEK) 

Likvida medel  995 

Kundrelationer  4 493 

Teknologi  1 832 

Kundfordringar och andra fordringar  606 

Uppskjuten skatteskuld -1 265

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder -68

Summa identifierbara nettotillgångar  6 593 

Goodwill  28 602 

Verkligt värde på de 352 880 aktier som utfärdats om en del av köpeskillingen som erlagts för Datacorp uppgick till 14 253 KSEK baserat på 
det publicerade aktiepriset den 25 januari 2022. 

Verkligt värde på förvärvade identifierade immateriella tillgångar (Kundrelationer och teknologi) uppgick till 6 326 KSEK.

Goodwill 

Goodwill avser främst synergier och andra immateriella tillgångar som inte uppfyller kriterierna för separat redovisning. Ingen del av goodwill 
är skattemässigt avdragsgill. 

Förvärvsrelaterade kostnader

Totala förvärvsrelaterade kostnader om 585 KSEK har uppkommit, varav 395 KSEK ingick i övriga rörelsekostnader i koncernens rapport över 
totalresultat föregående år, samt 189 KSEK ingår i övriga rörelsekostnader under 2022. Denna kostnad redovisas i den löpande verksamheten 
i kassaflödesanalysen. 

Nettoomsättning

För helåret 2021 uppgick Datacorps nettoomsättning till cirka 3,5 MSEK.

Köpeskilling - kassautflöde (KSEK) 25 januari 2021

Kassaflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel: 

Kontant köpeskilling  20 942 

Avgår: Förvärvade likvida medel -995

Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten  19 947 



16
Checkin.com Group AB | Org.No. 559096-3087

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 måste koncernen redovisa avstämningar mellan eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat enligt IFRS. Nedanstående tabeller visar övergångarna.

Not 3 Övergångsnot till IFRS

Resultaträkning

Balansräkning
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Notbeskrivning övergångsnot

a) Leasing
Vid tidpunkt för övergång till IFRS redovisar koncernen en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen för leasingavtal som 
enligt tidigare tillämpade principer klassificerats som operationella leasingavtal eller finansiella leasingavtal. Därmed reverserar koncernen 
effekter avseende de avtal som under tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisats som finansiella leasingavtal. Per den 1 januari 2019 
har leasingskulden värderats till nuvärdet av återstående leasingbetalningar, diskonterade med hjälp av leasetagarens marginella låneränta. 
Den marginella låneräntan per den 1 januari 2019 uppgick till 3 %. Nyttjanderättstillgångar värderas vid övergångstidpunkten till ett belopp 
som motsvarar värdet på leasingskulden justerat för förutbetalda leasingavgifter relaterade till det leasingavtalet som redovisas i rapporten 
över finansiell ställning omedelbart före övergångsdatumet till IFRS. I rapport över totalresultat skrivs nyttjanderättstillgångar av linjärt över 
leasingavtalets längd och en ränta beräknas på leasingskulden med en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. I 
rapport över totalresultat redovisas avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt samt en räntekostnad bland finansiella kostnader, istället för 
leasingavgifter som tidigare redovisades bland övriga externa kostnader.

b) Övriga justeringar
Koncernen har under 2018-2021 ställt ut personaloptioner. Vid övergången till IFRS har kostnaderna hänförliga till dessa personaloptioner 
periodiseras över personaloptionernas intjänadeperiod.

Not 4 Valutakurser

Januari - juni

Genomsnittkurs Balansdagskurs

2022 2021 2022 2021

Euro (EUR) 10,4787 10,1281 10,6801  10,1249 
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Styrelseordförande
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Styrelseledamot

Maria McDonald
Styrelseledamot

Kristoffer Cassel
VD och styrelseledamot

Wilhelm Risberg
Styrelseledamot
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Styrelsens försäkran

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

Stockholm den 25 aug 2022
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Delårsrapport kvartal 3 2022:       16 november 2022
Bokslutskommuniké 2022:             16 februari 2023
Delårsrapport kvartal 1 2023:        18 maj 2023

Kontakt 

Jonas Köpniwsky,
Head of Communications 
jonas.kopniwsky@checkin.com

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. Under 2021 förvärvade och tillträdde  

Checkin.com Group det snabbväxande estländska teknikbolaget GetID samt ytterligare ett estnisk teknikbolag, DataCorp, 

förvärvades med tillträde i januari 2022.

Checkin.com Groups mjukvara är en heltäckande lösning för hur användare blir kunder på nätet och kombinerar flera UX-

system (eng. user experience), datakällor och identifieringsmetoder för att skapa individuellt anpassade checkin-flöden 

för varje slutanvändare. Med hjälp av Checkin.coms mjukvaruplattform ökar kundernas konverteringsgrad samtidigt som 

nödvändig identifiering och regelefterlevnad säkerställs. Under 2021 hanterade gruppens mjukvaruplattform miljontals 

checkin-sessioner i över 165 länder.  

Checkin.com Group 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 gruppens 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 Group noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CHECK. 

Vision och affärsidé

Checkin.coms 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 gruppens 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. 


