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Styrelsen avger friljande irsredovisning.
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Fiirvaltningsberdttelse
Yerksamheten
Allmdnt om verksamheten
Styrelsen och verkstii[ande direktoren for Linq Capital Srveden AB f&r hiirrned avge fu'sredovisning fdr

rdkenskaps6ret20l5.

Fiirvaltningsberiittelse

Yer*samheten
Bolagets affiirsidd iir att frirvalta och akfivt friretriida ett eget portfdljinnehav av noterade och
onoterade bolag i Sverige och utomlands och med defta kurura skapa lingsiktig avkastning. Viirdet pA
bolagets storsta innehav i Bahnhof AB sorn finns noterade p[Aktietolget har utvecklats positivt
under 2015 (+52Vo) och bolaget har utnyttjat att vid liimpliga tidpunkter avyftra delar av innehavet frir
att stiirka den egna kassan i samband med nya och befintliga investeringar. Bolagets dvriga innehav i
onoterade verksamheter hal med undantag f<ir Videofyme AB inte rapporterat nigra strirre avvikelser
frin tidigare prognoser och fdrvintningar. I Videofyme AB har dess grundare Robert Mellberg valt
att liimna bolaget i maj2O16 och de nuvarande nya investerarna har deklarerat att de kommer f<irs<ika
avveckla eller siilja verksamheten. Tidigare investering i Videofyme AB orn 850 TSEK har i
bokslutet skrivits ned till 0 SEK, di viirdet bed<ims som allffdr osiiker. I ovrigt har bolaget under iret
v2irderat ett antal nya mojliga investeringar men valt att foftsatt koncentrera sig pi befintligt innehav.

Investeringspolicy och risker
Bolaget investerar i mindre bolag dflr bolaget kan bisti med kapital och rAdgivning genom
konsultinsatser eller styrelsemedverkan. Bolaget arbetar med en dvergripande policy frir riskhantering
diir ett aktivt iigarskap utgdr grunden. Med ett aktivt iigarskap och med kunskap om verksamheten
kan minga operativa risker reduceras viisentligt, De kommersiella riskerna i form av exponedng mot
olika branscher och olika geografiska marknader kan reduceras genom kontinuerlig
omviirldsbevakning och informationsinsamling. Bolaget bevakar ocksi ld,pande de itaganden som
fdljer av allmiinna lagar och regelverk samt avtalsrelaterade itaganden.

Portfiiljinnehav
Bolagets aktuella innehav av aktier i olika bolag finns aft Aterfinna p6 bolagets egen hemsida
www.linqcapital.se

Medarbetare
Bolaget har en anstiilld Verkstiillande direktrir. I dvrigt har verksamheten endast projektanstellt eller
hyrt in konsulter for olika projekt.

Aktien

[r onoterade och uppgick per den 31 december 2015 till 36 L96O29 aktier. Alla aktier
har samma riitt till utdelning samt berAttigar till en rdst vid bolagsstlimman. Inga nya aktier har
emitterats under rdkenskapsflret.

Bolagets aktier
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Agare/ Fdrvaltale
CIMG International AB
SEB business support

Ant. aktier

ROstandel

t7 49429
t3 384406

4,L%

Tommy Ekstr6m

2444 434

6fi%

Handelsbanken

521 800

1*q'

Ovriga

2435960

63%

36196029

l0O9o

Totalt
Agarft)rteckning stii$ta ilgare per

201 5-

l2-3

37,AVo

I

Bolagsstyrning
Bolagets styrelse utg0rs av tre ledamdter. Styrelsen har under 2015 bestiu av Mats Jdderberg, Gunilla
Tjiirnberg och Tommy Ekstrdm tillika styrelseordfdrande. Bolaget har sedan tidigate valt att inte
binda fasta personalresurser istellet har delar ay styrelsen ut6ver sedvanligt styrelsearbete engagerat
sig direkt i st<ine operativa itaganden och ingir fiven i vissa av pofffoljinnehavens styrelser som en
aktiv iigare.

Framtiden
Bolaget virderar kontinuerligt nya investedngsm<ijligheter rnen prioriterar tillsvidare sitt nuvarande
portfciljinnehav genom att ha en aktiv roll i dessa onoterade bolag. Tillgingen pA investeringsobjekt
som passar bolagets affflrsidd bedoms som god.

Hiindelser efter riikerskapsAret
Den tidigare reglering av en skuld som betalats i april 2015 till Telia som uppkommit redan 2010 i
samband med en dom i fdlvaltningsrItten diir Post & Telestyrelsen fdrlorat en tvist kring
prissiittningen pfl samtrafikavgifter har visat sig otillriicklig. Hiindelsen herrd( frin bolagets tidigare
verksamhet av [P telefoni vilken numera avvecklats helt. Genom kammariittens avskriyningsbeslut
den 16 november 2015 i milen 8485-15 och 8486-15 iir tvisten giillande mobilt samtrafikpris l juli
2009 till och med 30 juni 2010 slutligt avgiord. Detta innebar dessvdne att bolaget erhdll ett htigre
ersiittningskrav dn vad som tidigare inbetalts baserat pi det frirviintade udallet.I samband med att
Telia inkom med tilltiggskrav i februafi2O16 si har bolaget fiven reglerat det resterande beloppet med
287 tkr, vilket reserverats i bokslutet 3llL22Ol5. Diirmed iterstir en slutgiltig reglering avseende
fastndtsterminering. Detta sista och &terstiende mil 6r dnnu inte avgjort i kammarriitten. Bolaget har
dock redan betalt in den f<irviintade skulden och beddmer det som mindre sannolikt att det kommer
ske ytterligare krav med varfdr ingen ytterligare avsiittning bokf<irts. Bolaget har i mars 2016 erhtllit
full iterbetalning av eft tidigare aktieiigarlSn pi 500 TSEK till Knaketibrak Produktion AB.
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Resultatdisposition

Till irsstiimmans fdrfogande

stf,r fciljande vinstmedel:

Balanserat resultat

Arets resultat

6517 174
-807 928

Totalt

Styrelsen frireslf,r att vinstmedlen disponeras enligt fdljande
Balanseras

i ny rtikning

5 709 246

Totalt
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Resultatriikning

Not

20ls-01-01

-201s-lL3l

2014-01-01
-2014-12-31

Riirelseintiikter, lagerftiriindringar m.m.
176 800

Nettoomstittning

176 800

0

Summa rtirelseintrikter, lagerftiriindringar m.m.
Riirelsekostnader
Ovriga externa kostnader

-643 578

40 845

Pemonalkostnader

-7&967

-657 394

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anlIggni ngsti I I gingar

-293186

-200 000

Summa riirelsekostnader

-t701731

-816 s49

Rbrelseresultat

t

-639749

7a1

73r

Finansiella poster

I

Resultat frin Ovriga finansiella anldggningstillgingar
Ovri ga r?inteintiikter och liknande resultatposter
Nedskri vningar av fi nansiella anliiggningstillgingar

2972162
23 731

18 881

och kortfristiga placeringar
Riintekostnader och liknande rcsultatposter

-240197t

-2 500 000

-100 I 19

-2A07

893 803

-1474420

-8U7 928

-21r4169

Resultatfiire skatt

-807 928

-2114169

Arefi resultat

-807 928

-2174169

Summa finansiella poster
Re s ultat efter

ftnansiclla poste r

008 706

ry\'3

ssaexasg+
2015-12-31

2014-t2-31

Goodwill

400 000

600 000

Surruna imnrut er ie lla ankig g ningsti I I gdngar

400 000

600 000

Not

Balansriikning

Tillgingar

Anliiggningstillgfr ngar
Imtn at e r i e IIa anlciggnin gst i \tgdn gar

Materie lla anltig gningstillgdn gar
Inventarier, verktyg och installationer'
S umnta

mater

ie I la

489 700

anldg gningstillgdngar

F inans ie I la ankig g ning stil lgdng
Fordringar hos intressef6l etag

489',700

5

Andra lingfristiga viirdepappersinnehav
Andra lingfiistiga fordringar

fi nans ie lla anlcig gningst il I g dngar

Summa anliiggningstillgAngar

0

ar

Andelar i intressefriretag

S urnma

4

315 000

248 959
693 255
10 643 949
525 000

088 926

t2 ttL t63

E78 626

t27tt

5 MO25;
4733 670

I
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t63

Omsiittningstillg&ngar
Varulager m m
Fdrdiga valor och handelsvaror

111 388
0

Summa varulager

1il

388

K o r tfr i stig a for dr in gar
5gg 020

t8 750
36 595

599 020

55 345

Kassa och bank
Kassa och Bank

123 643

139 296

Summa lcassa och bank

t23 643

139 296

Summa omsiittningstillgfr ngar

722663

306429

12701289

13 017 192

Kundfordringar
Ovdga fordringar
S u m ma ko

r tfr i st i ga

fordr

Summa tillgfrngar

ing

ar

r$q--

sselts+sgt
20r.5-t2-31

2014.12-31

Aktiekapital, (36 196 029 sr aktier)
Reservfond

4296771
I 514700

429677 |
1514700

Sumnta bundet eget kapital

s

811 471

5 811 471

6 517 L'74
-807 928

-2 tt4 t69

5 709 246

6 517 174

It 52A7fi

t2328 @5

Ovriga avsdttningar

261 834

150 000

Summa avsflttningar

261 834

1s0 000

Lfrngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

388 900

Summa l6ngfristiga skulder

388 900

Balansriikning

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital

6

Bundct eget kapital

Fritt eget kapital
Overkursfond
Arets rcsultat
Summa

fritt

eget kapital

Summa eget kapital

8 631 343

Avsiittningar

o

Kortfristiga skulder
Leverantrirsskulder
Skulder till intressefdretag
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter

Summa korffrisfiga skulder

Summa eget kapital oeh skulder

8 641

2789

rcg2n

201 025

16 587

244383

226343
72040

529 838

538 s47

36 390
1

127A1289

L3

0t7 t92

Stiillda siikerheter
Fdretagsinteckning
Kapitalfcirsiikrtng pantsatt till formf,n fdr anstiilld

2 000 000

240 000

2 000 000
150 000

rW,g"
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Tilliiggsupplysnin gar
Not

1

Redovisnlngs- och viirdedngsprinciper

Arsredovisningen har upprethts i enlighet med BFNAR 2008:1 Arsredovisning i mindre aktiebotag

(K2).
Avskriw.ingar
Tilliimpade avskrivningstider:

Goodwill

5 &r

Inventarier

5

{r

Upplysningar till resultatriikningen
Not

2

Personal

2015-01-01

201+ot-ot

-2015-12-31 -201+12-3L
Medelantalet anstiillda,

Miin

hh
I

Totalt

I

1

Ldner och andra ersfittningar samt sociala kostnader inkl
pensionskostnader
Ldner och andra ersiittningar

48 400
145

130

4@5rc

Sociala

14,r'..035

613

530

kostnader

Totala l6ner, andra ers?ittningar, sociala kostnader och

pensionskostnader

608 545

Upplysningar till balansriikningen
Not

3

Goodwill

2A -12-3L
Ingiende anskaffningsvdrden

1

Utgiende anskaffni ngsvdrden

I

Ingiende avskrivningar

000000

000000
-400000

20t+t2-3t
1

000000

I 000000
-200000

f-\tr,fl

sseo35-tsga.

- Arets avskrivningar

Utgiende avskdvningat

Redovisat virde

Not

4

2015-12-31

29.1+12-31

-200 000

-200 000

-600 000

-400 000

400 000

600 000

2015-12-31

zowlL:tr

Inventarier, verktyg och installationer

- Inkiip

Utgflende anskaffningsviirden

Utgiende avskrivningar

- ArBts nedskrivningar

Redovisat viirde

582 886

s82 886

0

-93 186

q

f\'frS-

ssaa3,5-lsg+

Not5

AndelariintressefOretag
2015-12-31

2014-12-31

Ingiende anskaffnin gsvilrden
- Omklassificeringar m m

2100775
4347 00A

2 rc0775-

Utgf, ende anskaffningsviirden

647

775

2 100775

Ingiende nedskrivningar

-r 4w

519

-t 407 5r9

Utg6ende nedsloivni ngar

-1 4A7

5D

-t

Namn
Tasty Thai Owners Ltd.
Nitro Food AB

Namu
Tasty Thai Owners Ltd.
Nitro Food AB

Org nr
t186 134
556852-2998

Siite

Hong I(ong
Stockholm

Antal Kapital-Rdstriiftslndelar andel Vo- andelVo
5
31

000 50,00
503 46,08

50,00
37

2l

Not

6

Eget
kapital
10 700

Resultat

294893

129 551

Bokfdrt varde
74-12-3r.

Bokfdrt viirde

t5-12-3t
4347 000
6932s5

693 255
693 zss

5 040 255

Summa

5r9

693 2s6

5 04$256

Redovisat viirde

407

Fiiriindring i eget kapital
Aktie-Ovr bundna

kapit4
Belopp vid 6rets inging enligtfaststiilld
balansriikning
Resultatdisposition enligt &rsst'dmman

fqnder

4296771_ 15t4700_

Balanserat
resultat
8 631 343

-2 tL4169

-2 LtA 169 12328 645
2 114 169
-807 928

AreB resultat
Belopp vid 6rets utgdng

Arets
resultat

4296"771 t 514700,

6517 114

-807

-807 928

928 115207t7
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Tommy Ekstrdm
Ordfrirande

Min revisionsbertittelse har liimnats den 8 juni 2016.
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Peter Burholm

Auktoriserad revisor
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Revisionsberiittelse
Till &rsstiimman i Linq CapitalAB, org.nr
Rapport om Srsredovisdngen
Jag har

fiir

lr

utftirt en revision av lrsredovisningen ftir Linq Capital AB

zor5.

5E66SS-9S94
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fdrfatbringar
Utd,ver mi-n revision av flrsredovisningen har jag

lven uffd,rt en

drsredouisningen

revision av fiirslaget till dispositioner betriiffancle bolagets vinst
eller fiirlust samt styrelsens och velkstillande direkdrens
frirvalnring fiir Linq Capital AB fiir Ar zor5.

Det er sryrelsen och verkstiillande direktciren som har ansvaret ftir
att uppriitta en irsredovisning som ger en rlttvisande bild enligt
firsredovisningslagen och frir den interna kontroll som slruelsen
och verkstlllande direktijren bed6mer iir ncidvtndig tdr Btt
uppriitta en lrsredovisning som iute innehiller viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pfi oegentligheter eller pA fel.

Det iir styrelsen som har ansvaret fcir feirslagettill dispositioner
betriiffande bolagets vinst eller frirlust, och det ir styrelsen och
verlstiillande direkt6ren som har ansvaret ftir forvaluingen enligt
aktiebolagslagen.

Reuisorns ansuar

Reufsorns a,nsaar

Mitt ansvar dr att uttala mig orn trsredovisningen pi grundval av
min rwision, Jag har ufcirt revisionen enligt International

Mitt ansvar iir att med rimlig s[kerhet uttala mig om fdrslaget
dispositioner betrflffande bolagets vinst eller ftirlust och om
ftirvaltningen pi grundval av min revision. Jag har utftirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Styrelsens och uerkstiillande direktiirens ansuar Jdr

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kriiver att jag fiiljer yrkesetiska krav samt plarerar och
utf,iir revisionea frir att uppnL rimlig siikerhet att irsredovisningen
inte innehtller viisentliga felaktigheter,
En revision innefattar att genom olika itgir'der inhiinrta
revisionsbevis om belopp och annan information i
irsredovisningen. Revisorn viiijervilka 6tg2irder som ska utftiras,
bland annat genom attbedrima riskerna ftir vdsentliga
felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pE
oegetrtligheter eller pl fel Vid denna riskbeddmningbealtar
revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta ftir'
hur bolaget uppriittar flrsredovisningen fdr att ge en rdttvisande
bild i syfte att uforma grarskningsitglrder som Ir
iindamAlsenliga med hiinsyn till omstendigheterna, men inte i
syfte att grira ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar ocksi en utvErdering av
dndamllsenligheten i rle redovisningsprinciper som hor anvdnts
och av rimligheten i styrelsens och vertstdllande direkt6rens
uppskattrringar i redovisningen, iiksom en utviirilering av den
rivergripanile presentationen i irsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har iniriimtat iir tillriickliga och
iindamllsenliga som grund frir mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet
med lrsredovisningslagen och ger en i alla viisentlig:a avseenden
rdttvisande bild av Linq Capital AB:s finansiella stillning per den
3r d.ecember zot5 och av dess finansiella resultatftir iret enligt
&rsredovisningslagen. Fiirvaltningsberdttelsen ilr fiirenlig meil
Arsredovisningens riwiga delar.
Jag tillstyrker dirfiir att &rsstimman faststilller resultatrdkningen
och balansrSkningen.

Styrelsens och uerkstiillande direktiirens ansuor

till

Som underlag f<ir mitt uttalande om styrelseus ftirslag till
dispositioner betriiffande bolagets vinst eller fdrlust harjag
granskat om fcirslaget iir f6renligt med aktiebolagslagen.

Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag ut<iver
min revision av Arsredovisningen granskat viisentiiga beslut,
Itgiirder och f6rhlllanden i bolaget fiir att kunna bed<ima om
n6gon styrelseledamot eller verkst?illande direktiircn
ers6ttningssiryIdig mot bolaget. Jag har iiven granskat om n&gon
styrelseledamot eller verkstiillande direktriren pl anuat siitt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, lrsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

ir

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhimtat hr tillriickliga och
iindam&lsenliga som grund f6r mina uttalauclen.

Uttalanden
Jag tillstyrker att Arsstiimman d.isponerar vinsten enligt ftirslaget
fcirvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamtiter och

verkstlllande direktciren ansvarsfrihet ftir riikenskaps&ret,
Stockholm dqr
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Peter Burholrn
Aukoriserad revisor
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