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Sweden AB ffir hiirmed avge irsredovisning f'or

Verksamheten

Allmtint om verksamheten
Bolagets skall genom konsultativa stodtjiinster bisti verksamheter med managementresurser, ridgivning
samt diirutriver bedriva ftirvaltning av aktier och andelar i intressebolag, handel i fonder och/ eller
b<irsnoterade viirdepapper i Sverige och utomlands. Bolagets onoterade aktietillgingar finns att tillgi
www.linqcapital.se

Foretaget har sitt siite i Stockholm.

Manogement
Bolaget har en anstiilld VD. I dvrigt projektanstiills eller hyrs resurser in for olika projekt.

Slyrelse
Bolagets styrelse har utgjorts av tre ledamdter.'lommy Ekstrdm (ordforande), Gunilla'Ijdrnberg samt
Mats Jiiderberg.

Aktien
Bolagets aktier Zir onoterade. Tidigare verksamhet under namnet Sting Networks AB med en tilltankt
framtida aktienotering fick skjutas upp pa obestiimd framtid d6 bolaget hamnade i en lingdragen svacka
och senare tvingades avyttra sina tillgAngar for att uppfulla sina leverantdrs6taganden. Kort diirefter
erbjdd sig bolaget att iterkdpa sina aktier genom ett erbjudande 2011 till samtliga dess aktieiigare som ett
"avslut" pA den tidigare telekomsatsningen. Sedan dess beddmer bolagets nya ledning att verksamheten
alltsedan namnbytet till Linq Capital Sweden AB iir alltfor begriinsad ft)r att motivera en notering av dess
aktie. Inga nya aktier har cmitterats under rlkenskapsiret.

Sfilsta aktieiigare

r\nt ekfier Rrisfendcl

Onyxus Holding AB
SEB Business Support
Tommy Ekstrdm
Ovriga
Totalt
A garfbrt e c kning st ors t a c)gar e per 2 0 I 7 -0 6- t 6

Risker och osdkerh etsfoktorer

t7 409 429
t2978 106
2 444 434
3 364 060

36 196 029

48,loh
34,goA

6,80

10,2yo

100,070

Fdr den del av verksamheten som avser att forvalta tillgingar ft)rekommer minga olika former av risker
och hog grad av oslikerhet. Bolaget arbetar med en <ivergripande policy for riskbed<imning d2ir ett aktivt
iigarskap utgdr grunden. I finansiella instrument, friimst vdrdepapper frirekommer ft)riindrade aktiekurser
och kreditrisker. Bolaget bevakar kipande sina itaganden som fdljer av allmdnna lagar och regelverk
samt ingengna avtalsrelaterade fltaganden.
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Fromtiden
Bolaget liigger tillsvidare sitt storsta fokus pi egna afftirssatsningar genom att tillhandahilla
managementstrid i majoritetsiigda innehav samt i dvrigt iaktta ftrsiktighet i stdrre affdrsprojekt.

Flerflrsiiversikt (Tkr) 2017 2016 20ts 2014
Nettoomsittning02630l77
Resultat efter finansiella poster -87 -7 584 -808 -? ll4
Soliditet (%) 84 84 91 93

Fiirlndring av eget kapital (Tkr)
Aktie-. Reserv- Overkurs- Balanserat Arets Totalt

kapital fond fonder resultat resultat

Belopp vid irets inging 4 297 I 515 64 136 -58 427 -7 584 3 936
Disposition enligt beslut
av 6rets flrsstdmma: -7 584 7 584 0
Omklassificering riittelse
av tidigare fel -l 456 1 456 0
Arets resultat -87 -87

Belopp vid flrets utgAng 4297 1 515 62 680 -64 555 -87 3 E50

Resultatdisposition
Styrelsen fdreslir att den ansamlade fi)rlusten (kronor):

ansamlad ftirlust -1875 041
flrets fiirlust -86 797

-1 961 83E

behandlas si att
i ny riikning riverftires -l 961 838

-1 961 838

Foretagets resultat och stiillning i ovrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansrlkning med noter.
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Linq Capital Sweden AB
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Resultatriikning

Rtirelseintiikter
Nettoomsiittning
Sum ma rii relseintiikter

R0relsekostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar ay materiella och immateriella
anliiggningstillgingar
Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
Re sultat frin dvri ga finansiel la anliiggningsti ll gingar
Ovriga rzinteintiikter och liknande resultatposter
Nedskrivn in gar av finansiella anliiggningstillgingar och
kortfiistiga placeringar
Rdntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Not 2017-01-01
-2017-12-31

-299 787
-779 924

-308 794
-1 388 505

-1 388 505

1 307 641
1

0
-5 934

1 301 708

-86 797

-86 797

-86 797

3 (e)

2016-01-01
-2016-12-31

263 451

263 45r

-308 736
-831217

-308 794
-t 448747

-1 185 296

L 947 2t3
I 386

-8 338 302
-9 289

-6398992

-7 584 288

-7 584288

-7 s84 288

C-\kff

0

0



Linq Capital Sweden AB
Org.nr 556635-3594

Balansriikning

TILLGANGAR

Anliiggnin gstillgingar

I mmal e r i e I I a anl ii g g n in g sl i I I g dn g ar
Goodwill
Summa immateriella anliiggningstillgingar

M uter iella anltig gnin gstillg,fin g ur
Inventarier. verktyg och installationer
Summa materiella anliiggningstillgflngar

F inans iell a anl tig gnin gs till g fr n g ar
Andelar i koncernforetag
Fordringar hos koncemftlretag
Andelar i intresseft)retag
Andra langfristiga viirdepappersinnehav
Andra lingfristiga fordringar
Summa frnansiella anliiggningstillgingar

Summa anliiggningstillgingar

Omsiittningstillgingar

K o r tfr i s t i g o fo r d r i n g a r
Kundfbrdringar
0vriga fbrdringar
Summa kortfristiga ford ringar

Kossa och bank
Kassa och Bank
Summa kassa och bank

Summa omslttningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2017-12-31

326 382
326 382

t 846 342
426 905

0
t 432 938

330 000
4 036 185

4 362 567

152 7s0
77

152 827

76 917
76 917

229 744

4 592 3tt

4 (e)

2016-12-31

200 000
200 000

0

0
0

2 576 t88
690 000

3 266 188

3 901 364

t52 750
476 914
629 664

157 789
157 789

787 453

4 688 817

435 176

435 176

5

6

7

8

9
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Linq Capital Sweden AB
Org.nr 556635-3594

Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kupitul
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
0verkursfond
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Avsiittningar
Ovriga avslttningar
Summa avsiittningar

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder
Summa l&ngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantcirsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2017-12-31

4 296 771

| 514 700
5 811 471

62 679 872
-64 554 913

-86 797

-1 961 838

3 849 633

52t 892
szt 892

4229
164 557
52 000

220 786

4 592 stl

5 (e)

2016-12-31

4 296 771

1 514 700
5 gtt 471

64 135 784
-58 426 538
-7 584 288

-1 875 041

3 936 430

373 668
373 668

255 700
25s 700

5 420
65 599
52 000

123 019

4 688 817
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Noter

6 (e)

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen iir upprZittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokfbringsniimndens allmiinna
rid (BFNAR 2016:10) om irsredovisning i mindre foretag. Redovisningsprinciperna ?ir ofbriindrade i
jiimfbrelse med {bregiende 6r.

Avskrivning
Till?impade avskrivningstider:

Goodwill

Inventarier, verktyg och installationer

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomslittning
Rdrelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intliktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader men ftire bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fdr uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anstiillda

56r

5ir

Medelantalet anstiil lda

Not 3 Goodwill

lngiende arskaffrringsviirdcn
Utgiende ackum ulerade anskaffningsviird en

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vilrde

2017

I

2017-12-31

1 000 000
1 000 000

-800 000
-200 000

-1 000 000

2016

1

2016-12-31

1 000 000
1 000 000

-600 000
-200 000
-800 000

200 000



Linq Capital Sweden AB
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingfl ende anskaffningsveirden
Inkdp
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Ingiende nedskrivningar
Utgflende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Not 5 Andelar i koncernfiiretag

Omklassificeringar
Utgiende ackum ulerade anskaffningsviird en

Omklassificeringar
Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgflende redovisat viirde

Not 6 Fordringar hos koncernfiiretag

Omklassificeringar
Utgiende ackumulerade anskaffnin gsviirden

Utgiende redovisat viirde

7 (e)

2017-12-31

637 156
0

637 156

-108 794

-108 794

-217 588

-93 186

-93 186

326 382

2016-12-31

582 886
54 270

637 156

0

-r08 794

-t08 794

-93 186

-93 186

435 176

2017-12-31

3 346 342

3 346 342

-1 500 000

-1 500 000

t 846 342

2017-12-31

426 905
426 905

426 905

2016-12-31

2016-12-31

0

0

0

0

0

0

0

0

W



Linq Capital Sweden AB
Org.nr 556635-3594

Not 7 Andelar i intressefiiretag och gemensamt styrda ftiretag

Ingiende anskaffningsviirden
Utgf, ende ackum ulerade anskaffnin gsviird en

Ingiende nedskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat vflrde

Not 8 Andra lingfristiga viirdepappersinnehav

Ingiende anskaffh in gsviirden
Ink6p
Fdrsiilj ningar/utran geringar
Omklassificeringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsvilrden

Ingiende nedskrivningar
Omklassifice ringar
Arets nedskrivningar
Utgflende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat vdrde

Not 9 Andra lingfristiga fordringar

Ingfl ende anskaffhingsvdrden
Tillkommande fordringar
Avgiende fordringar
Omklassificeringar
UtgAende ackum ulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat viirde

8 (e)

2017-t2-31

6 447 775

6 447 775

-6 447 775
0

-6 447 775

2016-12-31

6 447 775

6 447 775

-t 407 519
-s 440 2s6
-6 447 775

2016-12-31

9 235 641

1 500 000
-290 482

0

10 445 159

-4 501 971
0

-3 367 000

-7 868 971

2 576 188

201.6-12-3t

1 315 000
0

-625 000
0

690 000

690 000

2017-12-31

t0 445 159

850 006
-t46 914

-3 346 342

7 801 909

-7 868 971
1 500 000

0

-6 368 971

7 432 938

2017-12-31

690 000
90 000
-23 095

-426 905
330 000

330 000
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Not 10 Stiillda sflkerheter

Foretagsinteckning
Kapitalfiirsakring pantsatt till frirmin for anstiilld

e (e)

2017-12-3t

2 000 000
330 000

2 330 000

20L6-12-31

2 000 000
240 000

2 240 000

Stockholm 2018-06-05

verkstiillande direktor \ Tommy Ekstrdm

/' , ---
Lii'"|,(,, )yt^^L\

cunilta Titimberg I _l

Min revisionsberiittelse har llimnats 2 0 I 8-06-05

Auktoriserad revisor
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Revisionsberflttelse
Till bolagsstdmman i Linq Capital Sweden AB, org.nr 5566g5-g594

Rapport om f,.rsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfcirt en revision av Arsredovisningen fcir Linq Capital Sweden AB for Ar zor7.

Enligt min uppfattning har flrsredovisningen upprdttats i enlighet med lrsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av Linq Capital Sweden ABs finansiella stdllning per den 3r december zorT
och av dess finansiella resultat fcir flret enligt Srsredovisningslagen. Frirvaltningsberdttelsen dr fcirenlig med
Srsredovisningens riwiga delar.

Jag tillsry'rker diirfcir att bolagsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen fcir Linq Capital
Sweden AB.

Grundfor uttalanden
Jag har utfcirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag dr oberoende i fcirhillande till
Linq Capital Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i rinrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tillriickliga och dndamilsenliga som grund fcir mina
uttalanden.

Stgrelsens och u erkstdllande direktiirens ansu ar
Det ir styrelsen och verkstdllande direktciren som har ansvaret frir att irsredovisningen upprdttas och att den ger
en rdttvisande bild enligt Srsredovisningslagen. Styrelsen och verkstdllande direktciren ansvarar dven frir den
interna kontroll som de bedcimer dr nridvdndig frir att upprdtta en irsredovisning som inte innehflller nigra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pfl fel.

Vid upprdttandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstdllande direlitciren fcir bedcimningen av
bolagets fcirmflga att fortsatta verksamheten. De upplyser, ndr si iir tilliimpligt, om fcirh8llanden som kan pflverka
f<irmAgan att fortsdtta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilldmpas dock inte om beslut har fattats om att alveckla verksamheten.

Reursorns ansuar

Mina mfll ir att uppnfl en rimlig grad av sdkerhet om huruvida flrsredovisningen som helhet inte innehiller nigra
visentliga felaltigheter, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller pi fel, och att lhmna en revisionsberdttelse
som innehflller mina uttalanden. Rimlig slkerhet iir en hcig grad av sdkerhet, men dr ingen garanti fcir att en
revision som utfcirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet
om en sfldan finns. Felaktigheter kan uppst& pfl grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan fcirvdntas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i
&rsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar frir revisionen av irsredovisningen finns pi Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning [r en del av revisionsberdtte]sen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalanden

Utciver min revision av flrsredovisningen harjag dven utfcirt en revision av styrelsens och verkstdllande
direktcirens frirvaltning frir Linq Capital Sweden AB fcir hr zorT samt av fcirslaget till dispositioner betrdffande
bolagets vinst eller fcirlust. 
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Jag tillstyrker att bolagsstimman behandlar frirlusten enligt fcirslaget i fcirvaltningsberdttelsen och beviljar
stlrelsens ledamciter och verksthllande direktciren ansvarsfrihet fcir rdkenskapsiret.

Grundfir uttalanden
Jag har utfrirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag dr oberoende i fcirhillande till Linq Capital Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i ciwiS fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tiliriickliga och dndamfllsenliga som grund fcir mina
uttalanden.

Styrelsens och u erkstiillande direktdrens ansu or
Det dr s['relsen som har ansvaret frir fcirslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fcirlust. Vid frirslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedcimning av om utdelningen dr fcirsvarlig med hdnsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker striller p3 storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i <iwigt.

Styrelsen ansvarar fcir bolagets organisation och fcirvaltningen av bolagets angeldgenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlcipande bedcima bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation [r utformad
si att bokfrjringen, medelsfcirvaltningen och bolagets ekonomiska angeldgenheter i ciwigt kontrolleras p& ett
betryggande sdtt. Den verkstdllande direktciren ska skcjta den icipande f<irvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de fltgdrder som dr nridvdndiga fcir att bolagets bokfciring ska fullgciras i
civerensstdmmelse med lag och fcir att medelsfrirvaltningen ska sk6tas p5 ett betryggande sdtt.

Reuisorns znsuar

Mitt m&l betrdffande revisionen av frirvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhlmta
revisionsbevis frir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedoma om n8gon stlrelseledamot eller verkstdllande
direktrjren i n8got vdsentligt avseende:

. fciretagit nigon itgdrd eller gjort sig skyldig till nlgon fcirsummelse som kan fciranleda ersdttningsskyldighet
mot bolaget

. p& nigot annat sdtt handlat i strid med aktiebolagslagen, Srsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mfll betriffande revisionen av fcirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust, och dlrmed mitt
uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedcima om fcirslaget [r fcirenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig shkerhet dr en hcig grad av sdkerhet, men ingen garanti fcir att en revision som utfcirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka Stgdrder eller fcirsummelser som kan fcjranleda
ersdttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fcirslag till dispositioner av bolagets vinst eller fcirlust inte dr
frirenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar fcir revisionen av f<irvaltningen finns pA Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning dr en del av revisionsberdttelsen.

Stockholm uni zor8

/
Peter Burholm
Auktoriserad revisor
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