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Stiftelsens uppdrag
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – STINT – inrättades den 1 augusti 1994
efter beslut av regering och riksdag. Stiftelsens ändamål är att främja internationalisering av svensk högre
utbildning och forskning. Stiftelsens verksamhet skall byggas upp successivt på grundval av Stiftelsens egna,
självständiga bedömningar och aktiva planering.
Stiftelsens styrelse

Styrelsen har under år 2005 bestått av: direktör Anders Mellbourn, Stockholm, ordförande; docent Anna
Hultgårdh-Nilsson, Lund, vice ordförande; riksdagsledamoten Urban Ahlin, Mariestad; professor Henrik
Christensen, Stockholm; professor Barbara Ekbom, Uppsala; professor Eva Haettner-Aurelius, Lund; lektor
Ann-Christin Koch-Schmidt, Kalmar; direktör Jan Närlinge, Danderyd och tekn. dr. Jörgen Sjöberg, Göteborg.
Genom beslut den 9 februari 2006 utsåg regeringen följande personer att vara ledamöter i Stiftelsens styrelse:
tekn. dr. Ursula Hass, Linköping, ordförande; riksdagsledamoten Urban Ahlin, Mariestad; civilekonom Ragnar
Boman, Hälleforsnäs; professor Henrik Christensen, Stockholm; professor Barbara Ekbom, Uppsala; professor
Eva Haettner-Aurelius, Lund; lektor Ann-Christin Koch-Schmidt, Kalmar och tekn. dr. Jörgen Sjöberg, Göteborg.
Revisorer

Auktoriserad revisor Jan-Erik Söderhielm, Ernst&Young (ersättare: auktoriserad revisor Magnus Fredmer,
Ernst&Young); revisionsdirektör, auktoriserad revisor, Henrik Söderhielm, Riksrevisionen (ersättare: revisionsdirektör, auktoriserad revisor Örjan Måhlberg, Riksrevisionen) och professor Leif Wastenson, Kungl. Vetenskapsakademien.
Kansli

Roger Svensson, verkställande direktör, Charlotte Elam, Agneta Granlund, Anette Karlsson, Mattias Löwhagen,
Mari-Anne Roslund och (fr o m augusti 2005) Katarina Wiberg.
Stiftelsens delegation för kapitalförvaltning

Under perioden januari – juni 2005: Anders Mellbourn, styrelseledamot och ordförande, Mats Guldbrand,
Sverker Lundkvist, Birgitta Niblaeus och Jan Närlinge.
Fr o m juli 2005: Anders Mellbourn, Anna Hultgårdh-Nilsson och Jan Närlinge.
Styrelsen för Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies

Professor Olof Ruin, Danderyd, ordförande; professor Hans-Christer Blomqvist, Helsingfors; professor Ida
Nicolaisen, Köpenhamn, professor Stein Tønnesson, Oslo och professor Peter Wallensteen, Uppsala.
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Verkställande direktörens rapport
Stiftelsens årsredovisning för 2005 ser annorlunda ut än
för tidigare år. Den är en formell och kortfattad rapport
över verksamheten, kapitalförvaltningen och, självfallet,
årets bokslut. För att ge en bredare och mera allmängiltig presentation av Stiftelsens program och aktiviteter
har en engelskspråkig broschyr utarbetats, att distribueras till såväl svenska som utländska intressenter.
I ﬂera avseenden är 2005 års verksamhet lik de tidigare
årens men med väsentliga undantag. Utvärderingen av
Institutional Grants Programme ledde till vissa justeringar i kriterierna för programmet inför utlysningen
våren 2005. Även om det är för tidigt att dra några slutsatser av en enda beslutsomgång kan man konstatera att
Stiftelsens strävan att stödja samarbete med ”nya”
vetenskapsnationer eller mindre traditionella samarbetspartners rönt framgång. Svagheterna i programmet
kvarstår dock: den samarbetsform som IGP utgör förefaller passa humaniora och samhällsvetenskap mindre
väl. Det ﬁnns all anledning att ta fasta på vad professor
Leif Wastenson, Stiftelsens sakrevisor påpekar, nämligen ”att för dessa fakultetsområden skapa ett program
som möjliggör samverkan” på deras villkor.
Vidare har det visat sig svårt att inkludera internationalisering av den högre utbildningen i projekten. Det begränsade program för lärarutbyte med amerikanska liberal arts colleges som numera omfattar samtliga
svenska lärosäten är unikt och uppskattat. Det är dock
inte tillräckligt för att Stiftelsen skall kunna hävda att
dess uppgift att internationalisera den svenska högre utbildningen är väl fylld. Här måste kreativa ansatser sökas
och belöningssystemen i akademien ändras – en minst
sagt svår uppgift.
Stiftelsens program för att internationalisera kulturvetenskaperna, dvs stipendier för doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap, kommer att utvärderas och eventuella förändringar med anledning av
utvärderingen kommer att beslutas under 2006.
Arbetet med att utveckla ett nytt, smalare och mer strategiskt program med stipendier för Master-studenter
från vissa länder har lett till att två kinesiska universitet,
Peking och Tsinghua, har nominerat studenter för tvååriga studier vid svenska universitet och högskolor med
början läsåret 2006/07. Stiftelsen kommer bland de no4

minerade att välja ut sex stipendiater.
Stiftelsen beslutade för ett drygt år sedan att öka sina
insatser för att främja internationalisering som inte
enbart eller i första hand innebär att stipendier eller
bidrag beviljas. Så långt möjligt borde detta ske i samverkan med svenska och utländska organisationer.
Under året har Stiftelsen i samarbete med Sveriges
universitets- och högskoleförbund bjudit in ett femtontal japanska universitetsrektorer; varit en av initiativtagarna till den svensk-kinesiska vetenskapsvecka
som gick av stapeln i oktober 2005 och låtit utarbeta
översikter av forskning och utveckling i Sydkorea
respektive Singapore. Avtal om samarbete har slutits
mellan Stiftelsen och Korea Science and Engineering
Foundation (KOSEF) och med rapporterna som
grund diskuterar Stiftelsen med andra svenska aktörer
hur samarbetet med dessa starka vetenskapsnationer
kan utvecklas. Erfarenheterna hittills ger gott hopp
om att en liten vetenskapsnation som Sverige skall
kunna agera mera samlat än vad som tidigare ofta gällt.
Stiftelsen har sedan 2001 tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond drivit Swedish School of
Advanced Asia Paciﬁc Studies, ett åtagande som går ut
inom kort. Stiftelsen har dock beslutat att under tre år
ﬁnansiera en fortsättning där ambitionen är att bredda
ansatsen till att inkludera samtliga vetenskapsområden
men också näringsliv, diplomati och journalistik.
Styrelsens mandatperiod löpte ut med utgången av
2005. Docent Anders Mellbourn, som varit ordförande
i styrelsen under sex år lämnade därmed sitt uppdrag.
Som ett tack för hans uppskattade insatser beslutade
styrelsen att i hans namn arrangera ett internationellt
seminarium hösten 2006 på temat ”Science and
Foreign Policy”.
Regeringen förordnade den 9 februari 2006 en ny styrelse, dvs Stiftelsen saknade under ca sex veckor en ansvarig styrelse. Även om detta inte ledde till några större
problem vore det tacknämligt om detta inte upprepades
när en ny styrelse skall utses om knappt två år.

Verksamheten
Riksdagen godkände våren 1994 regeringens förslag att
bilda en stiftelse för internationalisering av högre utbildning och forskning. Genom regeringsbeslut den 23
juni upprättades Stiftelsen och styrelse utsågs från den
1 augusti 1994. Vid samma tidpunkt tillfördes Stiftelsen
ett kapital på 1 057 milj. kronor. Genom regeringsbeslut den 7 januari 1997 ändrades stadgarna så att
Stiftelsens styrelse skall utses av regeringen och bestå
av minst sju och högst elva ledamöter.
Stiftelsen skall enligt sina stadgar främja internationalisering av högre utbildning och forskning.
Styrelsen har under år 2005 haft fem sammanträden.
Verksamheten har bedrivits inom följande program:
– STINT Institutional Grants Programme
– STINT Programme for Excellence in Teaching
– Stipendier för doktorander inom humaniora och
samhällsvetenskap
– Stipendier för kortare utlandsvistelser
– STINT Scholarship Programme
– Swedish School for Advanced Asia Paciﬁc Studies
– Svensk-tyskt forskarutbyte i samarbete med
Deutscher Akademischer Austauschdienst
– Stipendier för forskning vid European University
Institute
– Thunbergstipendier för svensk-japanskt forskarutbyte
Stiftelsen har under 2005 beviljat nya bidrag och stipendier till en sammanlagd kostnad av 38,7 milj. kronor. På
Stiftelsens hemsida www.stint.se återﬁnns fullständiga
förteckningar över de bidrag och stipendier som beviljats under räkenskapsåret 2005.

bidrag beviljats 40 projekt till en sammanlagd kostnad
av 16,4 milj. kronor.
Programme for Excellence in Teaching

STINT Programme for Excellence in Teaching vänder
sig till svenska akademiska lärare just i deras roll som
lärare. Det syftar till att ge dem erfarenheter av akademiska miljöer som har mycket höga ambitioner vad
gäller undervisning och lärande, nämligen amerikanska
liberal arts colleges. Stiftelsen inbjuder de svenska
högskolorna att nominera kandidater till programmet.
Höstterminen 2005 vistades 5 svenska lärare vid de
amerikanska partnerinstitutionerna. Det ovanligt låga
antalet förklaras av att några lärare sent tvingades tacka
nej till deltagande. De sammanlagda kostnaderna uppgick till 0,8 milj. kronor.
Stipendier för doktorander inom humaniora och
samhällsvetenskap

Stiftelsen har sedan slutet av 1990-talet fördelat bortåt
400 stipendier för utlandsvistelser till forskarstuderande
inom humaniora och samhällsvetenskap. De som erhåller stipendiet på 100 000 kronor tillbringar minst
fyra månader utomlands. Stiftelsen ser det som särskilt
angeläget att stimulera de ”mjuka” vetenskapernas
internationalisering. En utvärdering av stipendieprogrammet kommer att behandlas av Stiftelsen efter
sommaren 2006.
Våren 2005 beviljade Stiftelsen 33 stipendier samt
avslog 64 stipendieansökningar.
Stipendier för kortare utlandsvistelser

STINT Institutional Grants Programme

Syftet med STINT Institutional Grants Programme är
att ge möjligheter för forskargrupper och institutioner
att bedriva ett brett och långsiktigt samarbete med utländska motparter. Projekten ﬁnansieras under högst
fyra år. Sedan starten 1996 har Stiftelsen givit bidrag
till mer än 200 projekt. IGP är numera det största programmet inom Stiftelsens verksamhet och utgör nära
hälften av de årliga kostnaderna för Stiftelsen.
I november beviljade Stiftelsen 15 bidrag till nya
samarbetsprojekt; 73 ansökningar avslogs. Kostnaderna
för nya projekt bokfördes till 15,65 milj. kronor vilket
omfattar de första två åren. Under året har fortsättnings-

Stiftelsen ger genom detta program möjlighet för
svenska forskare och lärare att med relativt kort varsel få
stipendium för en utlandsvistelse om minst två veckor
och längst tre månader. På samma villkor kan svenska
institutioner bjuda in utländska kollegor. Syftet är i
första hand att stödja initiativ till nya kontakter inom
högre utbildning och forskning.
Under året har Stiftelsen beviljat 49 stipendier för
svenskars utlandsvistelser (av 111 behandlade ansökningar) samt 24 stipendier för utländska gästforskare/lärares vistelse vid svenska lärosäten (av 52 behandlade
ansökningar). De sammanlagda kostnaderna uppgick
till 3,5 milj. kronor.
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Riktade insatser
STINT Scholarship Programme

Stiftelsen ﬁnansierade under tio år, 1995/96 – 2004/05
drygt 800 utländska studenters studier på internationella
master-program vid svenska universitet och högskolor,
huvudsakligen inom teknik. Fr o m läsåret 2006/07
kommer ett nytt stipendieprogram att successivt byggas upp. Det riktar sig till mycket renommerade universitet i vissa länder i Asien, Latinamerika och möjligen Afrika. Urvalet av dessa universitet sker i dialog
med svenska lärosäten.
Fullt utbyggt kommer programmet att omfatta
mellan 20 och 30 stipendier årligen och syftar till att
stärka kontakterna mellan deltagande svenska och utländska lärosäten. De senare ges möjlighet att nominera
studenter för Stiftelsens stipendier. Varje stipendiat erhåller 10 000 kronor per månad och det ankommer på
det mottagande svenska lärosätet att ge stipendiaterna
mycket goda förutsättningar och kontakter med svensk
forskning, svenskt näringsliv och samhälle. Under läsåret 2006/07 kommer Peking University och Tsinghua
University, båda i Kina, att delta i programmet. De kan
nominera studenter till vardera tre stipendier.
Inför kommande läsår förs diskussioner med universitet i Indien, Korea, Mexiko och Singapore. Även ett
universitet i Västafrika kan komma att bli aktuellt.

Swedish School of Advanced Asia Paciﬁc Studies – SSAAPS
Den gemensamma satsningen av Stiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond för att utveckla svensk forskning
och kompetens med inriktning på samhällsutvecklingen
i Stillahavsasien går mot slutet av ﬁnansieringsperioden.
Under året har de postdocs och doktorander som är
knutna till SSAAPS fortsatt sin verksamhet. Resestipendier, publiceringsbidrag, stipendier för gästforskare och bidrag till workshops har fördelats. Särskilt
kan nämnas den konferens på temat ”Economic Development and Social Policy”, som i oktober genomfördes
i Kina i samarbete med Chinese Academy of Social
Science. Ett drygt trettiotal svenska forskare deltog.
En mera detaljerad redovisning av SSAAPS återﬁnns
på dess hemsida www.ssaaps.stint.se.
Stiftelsen har beslutat att under tre år avsätta medel
(2,5 milj. kronor) för att fortsatt stimulera intresset för
forskning och studier av Stillahavsasien, dock med en
bredare inriktning där ﬂera vetenskapsområden engageras liksom näringsliv, förvaltning, media och kultur.
Svensk-tyskt forskarutbyte i samarbete med Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Det samarbete med DAAD som inleddes 2003 fortsätter. Under året beviljades 16 nya projekt bidrag för
personutbyte under en tvåårsperiod och 11 pågående
projekt beviljades bidrag för ett tredje år. Den sammanlagda kostnaden uppgår till 1,6 milj. kronor.
Stipendier för forskning vid European University Institute
Den svenska närvaron vid European University
Institute har förstärkts genom de postdoc-stipendier
som Stiftelsen inrättat. De kompletterar på ett naturligt sätt de stipendier för forskarutbildning vid EUI
som Vetenskapsrådet ﬁnansierar. Varje år kan minst två
svenska yngre forskare vara verksamma i den mycket
internationella akademiska miljö som EUI utgör.
Stiftelsen ser det som en långsiktig satsning för att
knyta an inte minst till kontinentaleuropeisk forskning
inom främst ekonomi, juridik, historia och samhällsvetenskap.
Thunbergstipendier för svensk-japanskt forskarutbyte
Intresset för samarbete och utbyte mellan svenska och
japanska akademiska miljöer har ökat under senare år.
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Det är särskilt angeläget att svenska doktorander i ökad
omfattning skaffar sig erfarenheter av japanska forskare.
Programmet har därför ändrats till att endast omfatta
denna kategori. Under året beviljades tre doktorander
stipendier till en beräknad sammanlagd kostnad av
0,4 milj. kronor.
Kung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap
I och med årets beslut kommer Stiftelsen tillsammans
med MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning)
att ha ﬁnansierat tio gästprofessurer i miljövetenskap.
Professuren tillkom med anledning av kungens femtioårsdag och innehavaren utses av en stiftelse ledd av
kungen. Stiftelsen och MISTRA har under året beslutat att inte fortsätta denna satsning samtidigt som
ﬁnansiärerna understryker det värde som professuren
utgjort för att utveckla svensk miljövetenskap i vid
mening.
Pro Futura II
Pro Futura är ett postdoktoralt program som ger unga
särskilt lovande forskare en längre tid för fri forskning
och vistelser vid framstående internationella miljöer.
Stipendierna ger därmed innehavarna mycket goda
möjligheter att avancera inom sina forskningsfält. Pro
Futura II ﬁnansieras av Stiftelsen och Riksbankens
Jubileumsfond och sker i samarbete med SCASSS
(Swedish Collegium for Advanced Study in the Social
Sciences). Efter programmets fyra första år, varav ett
skall tillbringas vid en utländsk forskningsinstitution,
har stipendiaterna möjlighet att söka till en andra omgång på tre år där lärosätet förväntas inrätta en tenuretrack anställning.
Pro Futura II utlystes nationellt och sju unga forskare
erhöll i slutet av 2005 sina befattningar. I tidigare
omgångar har sammanlagt åtta postdoc-befattningar
tillsatts.

tresse men där kontakterna måste utvecklas. Stiftelsen
eftersträvar i detta samverkan med andra svenska och
utländska organisationer.
Under året har Stiftelsen tillsammans med Sveriges
universitets- och högskoleförbund inbjudit ett femtontal rektorer från de ledande japanska universiteten.
Besöket innehöll seminarier, besök vid vissa svenska
lärosäten och allmänt kontaktskapande.
Stiftelsen var en av initiativtagarna till den svenskkinesiska vetenskapsvecka som arrangerades i Peking i
oktober 2005. Där deltog en rad företrädare för svenska
lärosäten och forskningsområden.
Under slutet av året etablerades kontakter med koreanska och singaporianska organisationer för forskning
och utveckling och översikter av dessa länders FoUoch utbildningsstrategier har utarbetats. I november
arrangerade Stiftelsen ett besök i Singapore av ledningarna för övriga forskningsstiftelser. Förutsättningarna
för utvidgat samarbete och utbyte mellan Sverige och
Singapore måste bedömas som goda. I december 2005
undertecknades ett Memorandum of Understanding
mellan Stiftelsen och Korean Science and Engineering
Foundation (KOSEF).

Särskilda insatser för främjande av
internationalisering

Stiftelsen har beslutat att lägga ökad vikt vid främjandeinsatser som inte i första hand innebär ﬁnansiering av
samarbete eller utbyten. Sådana insatser är av skilda
slag men syftar till att öka möjligheterna till samarbete
och utbyte med länder där Sverige bör ha ett särskilt in7

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital på
1 057 milj. kronor. Sedan starten har Stiftelsen beviljat
1 308 milj. kronor i stipendier och bidrag. Totalt har,
inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning, 1 370 milj. kronor utbetalats. Stiftelsens skuld
har under året minskat från ca 66 milj. kronor till ca 45
milj. kronor.
Vid ingången av räkenskapsåret 2005 hade Stiftelsens
tillgångar ett marknadsvärde av ca 764 milj. kronor.
Räntebärande placeringar utgjorde ca 33 procent,
svenska aktiefonder 27 procent, utländska aktiefonder
31 procent och hedgefonder 8 procent.
Kapitalförvaltning har under 2005 genomgått genomgripande förändringar. Detta mot bakgrund av att
styrelsen i december 2004 beslutade att kapitalet skall
förvaltas på ett sätt som så långt möjligt garanterar att
Stiftelsen har möj100%
lighet att göra utbe80%
talningar på 75 milj.
60%
kronor årligen under
minst en tioårsperiod. 40%
Samtidigt borde
20%
kapitalförvaltningen
0%

förenklas. De nya placeringsreglerna föreskriver att
60 procent av kapitalet skall investeras i räntebärande
tillgångar; 20 procent i svenska aktiefonder samt 20
procent i utländska aktiefonder. Den förändring som
slutligen genomfördes under sommaren 2005 innebär
att Stiftelsen nu har investeringar i en ränte- och fyra
aktiefonder – en reducering från tidigare nio olika
innehav.
Marknadsvärdet vid utgången av år 2005 uppgick till
ca 818 milj. kronor. Utbetalningar har gjorts med ca 72
milj. kronor. Avkastningen på kapitalet var 17,3 procent. Det av styrelsen beslutade ”utgiftstaket” och
ändringar i placeringsreglerna gör det rimligt att anta
att Stiftelsens kapital kommer att förbrukas någon gång
mellan 2015 och 2020.
Stiftelsen redovisar för räkenskapsåret intäkter på
20,2 milj. kronor och ett
resultat på 59,1 milj.
kronor.
Av tabell och diagram
framgår utvecklingen av
kapitalet sedan
Stiftelsen bildades.
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Resultaträkning (kkr)
Not

2005

2004

STIFTELSENS INTÄKTER
Aktieutdelningar

19 782

14 856

Ränteintäkter

283

6 141

Övriga finansiella intäkter

231

336

20 296

21 333

Summa intäkter
STIFTELSENS KOSTNADER
Finansiella kostnader

1

–976

–774

Övriga externa kostnader

2

–1 435

–662

Personalkostnader

3

–5 080

–5 632

Administrationskostnader

4

–2 681

–3 141

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

5

Summa kostnader
STIFTELSENS RESULTAT

–114

–731

–10 286

–10 940

10 010

10 393

Resultat från finansiella investeringar
Realisationsvinster

6

46 977

8 839

Realisationsförluster

6

–6 963

–27 592

Återföring av nedskrivningar

7

9 110

26 622

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella investeringar

–
49 124

922
8 791

REDOVISAT ÅRSRESULTAT

59 134

19 184
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Balansräkning (kkr)
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Not

2005 12 31

2004 12 31

5

243

289

243

289

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktiefonder

7

211 401

501 488

Räntefond

7

443 815

179 376

Summa finansiella anläggningstillgångar

655 216

680 864

Summa anläggningstillgångar

655 459

681 153

526

8 172

526

8 172

Kassa & bank

43 223

9 879

Summa kassa & bank

43 223

9 879

Summa omsättningstillgångar

43 749

18 050

699 208

699 204

Stiftelsekapital

1 056 659

1 056 659

Balanserat resultat

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

9
–404 868

–425 278

Summa eget kapital

651 791

631 381

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

93

94

45 486

65 996

Beviljade ej utbetalda forskningsanslag
Övriga kortfristiga skulder

10

396

451

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

1 442

1 282

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

47 417

67 823

699 208

699 204

Inga

Inga

46 623

53 937

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Noter och värderingsprinciper (belopp i kr)
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper m m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Löner och arvoden
Personalkostnader för fast anställd personal redovisas som personalkostnader. Övriga löner och arvoden redovisas
som övriga externa kostnader.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de
beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och förväntad nyttjandeperiod. Nedskrivning
sker vid bestående värdenedgång. Värdering av värdepapper görs kollektivt, enligt portföljmetoden, med beaktande
av individuella andelars bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas;
Materiella anläggningstillgångar
Datorer

3 år

Inventarier

10 år

NOT 1 FINANSIELLA KOSTNADER

2005

2004

969 828

773 910

6 708

498

976 536

774 408

Arvoden och sociala kostnader

478 628

641 564

Stiftelsedrivna projekt

956 267

–

Fondförvaltningskostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

– Sino – Swedish Science Week
– Exellence in Teaching
– Besök av japanska universitetsrektorer
– Främjande av forskningssamarbete med Korea resp. Singapore
– Internationalisering av högre utbildning och forskning i ett långtidsperspektiv
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

–

20 543

1 434 894

641 564
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NOT 3 PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda
Antal anställda
Varav män

2005

2004

6
35%

7
29%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
styrelsen, verkställande direktör och anställda
Styrelse, VD

1 163 840

1 200 756

Anställda

1 905 512

2 413 058

Totalt

3 069 351

3 613 814

Sociala kostnader

1 144 988

1 877 566

(varav pensionskostnader*)

(812.822)

(681.623)

Totalt

4 214 339

5 491 380

* Av Stiftelsens pensionskostnader avser 463.706 kr (f.å 269.160 kr) VD.
Avtal om pension och avgångsvederlag
För VD gäller att pension utgår enligt ITP-plan. Vid uppsägning av anställningsavtalet skall en uppsägningsperiod av
24 månader iakttas från Stiftelsens sida varvid Stiftelsen har rätt att göra avdrag för arbetsinkomster från annan
anställning under angiven period. Ytterligare förmåner, SJ-kort.
Könsfördelning i styrelse och ledning

2005

2004

Antal Antal

Antal Antal

kvinnor män

kvinnor män

Styrelse

4

5

4

5

Företagsledning

0

1

0

1

NOT 4 ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Revision och redovisningsrådgivning

2005

2004

245 301

288 607

Konsulttjänster
– data

100 909

246 024

– administrativa

–

105 490

– juridiska

–

282 100

11 872

–

926 932

907 102

– styrelsen, kansli

520 048

411 672

Info och tryck

321 564

213 307

1 394

102 391

552 967

584 010

2 680 987

3 140 703

– övriga
Lokalkostnader
Resor och traktamenten avseende

Verksamhetsplanering
– konferenser och seminarier
Övrigt kansli
Summa administrationskostnader
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NOT 5 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2005

2004

3 730 397

4 000 424

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

68 341

65 909

–

–335 936

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 798 738

3 730 397

Ingående avskrivningar

3 441 241

3 045 762

–

–335 936

114 440

731 415

3 555 681

3 441 241

243 057

289 156

Vinster

Förluster

46 977 395

6 963 230

–

–

46 977 395

6 963 230

689 975 128

541 101 553

Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde
NOT 6 REALISATIONSVINSTER OCH FÖRLUSTER
Aktiefonder
Räntefond
Summa
NOT 7 AKTIE- OCH RÄNTEFOND
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående nedskrivning
Årets nedskrivning
Årets återföring av tidigare gjorda nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Bokfört värde

299 144 267

415 766 879

–333 903 049

–266 893 304

655 216 346

689 975 128

–9 110 428

–35 731 947

–

–

9 110 428

26 621 519

–

–9 110 428

655 216 346

680 864 700

Anskaffnings-

Marknads-

värde

värde

Aberdeen

53 288 306

82 151 484

AMF Pension

50 525 858

86 136 373

Didner & Gerge

44 279 471

79 322 427

Scottish Widows

63 307 867

84 762 977

Kammarkollegiet, räntefond

443 814 844

442 723 265

Totalt aktie- och räntefond

655 216 346

775 096 526
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NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda kostnader
– hyra

2005

2004

203 868

203 868

– leverantörer

295 245

168 197

–

7 728 676

26 832

71 315

525 945

8 172 056

Balanserat
Resultat
–444 461 577

Redovisat
resultat
19 183 908

Totalt

19 183 908

–19 183 908

–

59 134 892

59 134 892

Upplupna ränteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Totalt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
NOT 9 EGET KAPITAL
Ingående balans

Stiftelsekapital
1 056 659 047

Omföring föregående års resultat
Redovisat årsresultat
Beviljade forskningsanslag
Utgående balans

–38 724 941
1 056 659 047

–464 002 610

NOT 10 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

631 381 378

–38 724 941
59 134 892

651 791 329

2005

2004

217 158
179 151
396 309

262 475
188 767
451 242

169 989
180 649
740 991
350 889
1 442 518

194 204
153 547
736 003
197 635
1 281 389

2 250 000

300 000

NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCh FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Sociala avgifter
Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier
Semesterlöneskuld
Övriga upplupna kostnader
Summa
NOT 12 ANSVARSFÖRBINDELSER
Avsatta medel för Pro Futura
Avsatta medel för Institutional Grants

43 970 000

47 570 000

Avsatta medel för SISTER

200 000

400 000

Av SSAAPS beviljade ej utbetalade medel

202 601

5 666 677

46 622 601

53 936 677

Summa

Stockholm den 21 april 2006
Ursula Hass

Urban Ahlin

Ragnar Boman

Henrik Christensen

Barbara Ekbom

Eva Haettner-Aurelius

Anna Hultgårdh-Nilsson

Ann-Christin Koch-Schmidt

Jörgen Sjöberg

ordförande

Roger Svensson
verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Org.nr 802400-3512
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning för år 2005. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören
gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot Stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamot
eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av Stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 21 april 2006
Jan-Erik Söderhielm
Auktoriserad revisor

Leif Wastenson

Henrik Söderhielm
Auktoriserad revisor av
Riksrevisionen förordnad revisor
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