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Stiftelsen Henrik Superman
Org nr 802477-6802

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

Förvaltningsberättelse

Allmänt om Verksamheten

Stiftelsen Henrik Superman som konstituerades 2008-01-08 är en insamlingssiftelse.

Stiftelsens ändamål är att stödja cancersjuka barn och deras familjer i Sverige samt därtill
stödja barncancerforskning.

Angivet ändamål ska av stiftelsen tillgodoses genom utgivande av bidrag eller stipendier,
aysedda att täcka kostnader för resor och utrustning som kan underlätta drabbade barn
och deras familjer. Bidrag må även ifrågakomma till forskning inom banrcancerområdet.

Stiftelsens uppmärksamhet i tidningar och andra sociala medier har inneburet att antalet
ansökningar ökar konstant och under året har vi lämnat bidrag till 26 (föregående år 17) familjer.

Resultat och ställning, flerårsöversikt

Flerårsöversikt 2014 2013
Verksamhetsintäkter (tkr) 462 613
Ändamålskostnader 221 230
ÄndamålskostnaderNerksamhetsintäkter (%) 48% 38%
Balansomslutning (tkr) 1 892 1 676
Soliditet (%) 97% 99%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har stiftelsen avhållit två träffar för våra bidragsgivare. En sammankomst i januari
och en i augusti månad. Båda har varet mycket välbesökta och uppskattade.

Under 2014 har vi även erhållit ett väsentligt bidrag om 50 tkr från Stiftelsen Odd fellow som
uppskattar vårt sätt arbeta med högt engagemang och låga omkostnader.

Donationer och bidrag i form av månadgivare ökar konsant men styreisen önskar accelera tillväxten
av månadsgivare, vilket vi kommer att genomföra aktivteter för under 2015.

Framtida utveckling

Stiftelsen har en god och solid ställning som gör att vi med tillförsikt ser fram emot att hjälpa ännu fler
familjer 2015. Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande
resultat och balansräkngar
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Stiftelsen Henrik Superman
Org nr 802477-6802

Resultaträkning

VERSAMHETSINTÄKTER

Gåvor

Nettoomsättning

Summa verksamhetsintäkter

VERKSAMHETSKOSTNADER

Andamålskostnader

]nsamlingskostnader

Administrationskostnader

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansielle investeringar

Resultat fi-ån värdepapper som är anläggnings-

tillgångar

Ränteintäkter

Räntekostnader

Summa resultat från ~nansiella investeringar

Resultat efter finansielle investeringar

Skattekostnad

~~rets resultat

Not

2

3
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14-01-31 13-01-31

14-12-31 13-12-31

420 991 488 527

40 700 124 000

461 691 612 527

-220 512 -230 289

-27 213 -5 890

-25 564 -11 814

-273 289 -247 993

188 402 364 534

1 035 2027

171 1 067

-173 --

1 033 3094

189 435 367628

-13 024 -

176 411 367628



Stiftelsen Henrik Superman
Org nr 802477-6802

Balansräkning Not 14-12-31 13-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finanscella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepapperinnehav 4 1 339 292 1 447 876

1 339 292 1 447 876

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 15 000 17 500

Kundfordringar -- 40 000

Övriga fordringar 1 ~ 000 ~ 7 ~ 00

Kassa och bank 537 309 170 859

Summa tillgångar 1 891 601 1 676 235

Eget kapital och skulder

Eget kapital 5

Donationskapital 300 000 3U0 000

Balanserat resultat 1 540 522 1 364 l 11

1 840 522 1 664 111

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 9 079 12 124

Förutbetalda intäkter 42 000 --

~ 1 079 12 124

Summa skulder och eget kapital 1 891 601 1 676 235
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Stiftelsen Henrik Superman
Org nr 802477-6802

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,

BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Övergången till K3-regelverket har finte medfört någon omräkning av jämförelseåret 2013.

Verksamhetsintäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Nettoomsättningen består av intäkter i form av sponsor- och reklampaket.

Ändamålskostnaderna avser bidrag för att täcka kostnader för resor och utrustning som skall underlätta

drabbade barn och deras familjer.

Kortfristiga fordringar värderas till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de

beräknas bli reglerade. Övriga skulder värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Noter

Not 1 Gåvor 2014 2013

Allmänheten 315 440 288 536

Företag 24 063 43 000

Organisationer 81 488 156 991

Summa 420 991 488 527

Not 2 Resultat från värdepapper som är anläggnings- 2014 2013
tillgångar

0
Utdelningar 17 700 17 700

Resultat vid avyttringar -2 024 22 504
Nedskrivning -14 64] -38 177
Medskrivning 1 035 2 027
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Stiftelsen Henrik Superman

Org nr 802477-6802

Not 3 Skattekostnad 2014 2013

Justering auseende tidigare år -13 024 --
Summa -13 024 --

Not 4 Långfristiga värdepapperinnehav 14-12-31 13-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 486 053 1 002 200
Förväry -305 943 1 025 553
Försäljningar 212 000 -541 700
Utgående anskaffningsvärde 1 392 110 1 486 053

Ingående nedskrivningar -38 l77 --
Årets nedskrivning -14 641 -38 177
Utgående ackumulerade nedskrivningar -52 818 -38 177

Utgående redovisat värde 1 339 292 1 447 876

Specifkation av värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Strukturerade produkter med kapitalgaranti
Carnegie AIO Asien 80 800 84 240
Carnegie AIO Kalenderstrategi Sverige 14 383 800 378 556
RBS AIO Sverige 3 121 200 154 680
Sip Nordic Fondobligation Afrika 9 111 000 110 000

696 800 727 476
Strukturerade produkter utan kapitalgaranti
Carnegie Autocall BREC LT Defensiv 2 101 000 79 300
Carnegie Autocall BREC Plus Minus 12 Defensiv 151 500 78 525

252 500 157 825
Räntebärande - långa (mer än 1år)
Catella avkastning 442 8l0 453 991

Summa 1 392 110 1 339 292

Stiftelsen har en konservativ placeringsfilosof som innebär väldigt låg risk för förvaltat kapital.
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Stiftelsen Henrik Superman
Org nr 802477-6802

Not 5 Eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Malmö den 15 mars 2015
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lFredrik Hansson

Donations- Balanserat
kapital kapital

300 000 1 364 11 I
176411

300 000 1 540 522
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Christer Ekelund

Min revisionsberättelse beträffande derma årsredovisning har avgivits derma dag.

`L~ 2z~~~Malmö den ~ ~

`~~ ̀

Thomas Anvelid

Auktoriserad revisor
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EY
Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till styreisen i Stiftelsen Henrik Superman org.nr 802477-6802

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Henrik Superman för år 2014.

Styreisens ansvar för årsredovisningen

Det är styreisen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den finterna kontroll som
styreisen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som finte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei.

Revisoros ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jaq har utfört revisjonen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisjonen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen finte innehåller väsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisjonsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fei. Vid Benna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den finterna kontrollen som är
relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men finte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i stiftelsens finterna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamåfsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styreisens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-
dering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen.

Jag anser att de revisjonsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som Brund för mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och Ber en i alla
väsentliga auseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansielle resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av styreisens förvaltning av Stiftelsen Henrik
Superman för år 2014.

Styre/sens ansvar

Det är styreisen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisjonen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnings-
skyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigan-
de. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen. Jag anser att de
revisjonsbevis jag har inhämtat är tiliräckliga och
ändamålsenliga som Brund för mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna finte handlat
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

-03-25
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Thomas Anvelid
Auktoriserad revisor


