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Verkställande direktörens berättelse
För en stiftelse som har till uppgift att främja internationalisering av högre utbildning och forskning är det
intressant att kunna notera den attitydförändring som
sakta gör sig gällande.
Globalisering är inte längre främst ett mantra utan en
påträngande verklighet. Skapande, distribution och
anammande av ny kunskap pågår i en nästan samtidig
process och påverkar alla områden av högre utbildning
och forskning. Och detta utan att ta hänsyn till gränser,
nationella eller organisatoriska.
Det är en utveckling som förr eller senare tvingar varje
organisation inom högre utbildning och forskning att
tänka igenom och omskapa sin internationaliseringspolicy eller strategi. Det nationella – och för många
även det lokala – kommer fortfarande att vara viktigt
men i en omgivning av ökande komplexitet.
Som i andra delar av samhället leder globaliseringen till
en högre grad av ”strukturell standardisering”– exempelvis Bologna-processen eller universitet i Asien som
reformeras efter amerikanska förebilder. Samtidigt är
exemplen många på ökande differentiering och konkurrens. I ett slags stratifierat globalt system återfinns
på toppen ett relativt fåtal välrenommerade, extremt
välfinansierade forskningsuniversitet, därunder ett stort
antal universitet med hittills huvudsakligen nationella
mandat och slutligen mindre, regionalt eller lokalt
förankrade institutioner för högre utbildning. För de
flesta europeiska länder är denna bild bekymmersam.
Ett sätt att hantera den är att söka internationellt samarbete men inte i största allmänhet utan med partners
som ger påtagliga fördelar och ökad konkurrenskraft.
Stiftelsens största program – Institutional Grants
Programme – har just denna målsättning, nämligen att
bistå svenska forskare i deras samarbete och utbyte med
utländska kollegor, ett samarbete som framför allt skall
stärka och förnya de svenska miljöerna. Under 2007
kommer denna ansats att kompletteras med ett liknande
program som riktar sig till unga, mycket framstående
svenska forskare.

versitet och högskolor– är beredda att även satsa
resurser, som traditionellt setts som nationella, på internationella projekt, utlysa tjänster internationellt och
aktivt och selektivt rekrytera utländska lärare, forskare,
doktorander och studenter.
Det är alltför lätt att betrakta den stora andelen utländska, betalande studenter vid engelska eller australiensiska universitet som i första hand en inkomstkälla.
Intressantare är den positiva påverkan som universiteten utsätts för om, som i Australien, var fjärde student
kommer från ett annat land. Det ger en rekryteringsbas
för forskarutbildning och forskning liksom för näringslivet. Betydelsen är också stor för det som brukar
benämnas ”kulturell diplomati”.
Sverige är ett litet land men har påtagliga konkurrensfördelar inom forskning och högre utbildning. Dessa
fördelar borde kunna tas bättre tillvara med ett mera
samlat och fokuserat agerande. Det arbete, som pågår
för att söka åstadkomma en svensk Kina-strategi inom
ramen för det svensk-kinesiska forskningsavtalet, är
både lovande och välkommet. Vissa lärosäten har likaså
gjort gemensamma insatser riktade mot vissa länder
eller lärosäten. På detta sätta kan styrkeområden komplettera varandra.
Den främjandeverksamhet som Stiftelsen engagerat
sig i – i samverkan med andra svenska organisationer,
lärosäten och myndigheter– kommer att fortsätta. De
nya vetenskapsnationerna i Asien, framför allt Kina,
Singapore och Sydkorea, utvecklas mycket snabbt och
det gäller för Sverige att inte komma alltför långt bak i
”samarbetskön”.
Ett fortsatt samarbete med de bästa forskarna i
Nordamerika och Europa är naturligtvis nödvändigt
men mera av en självklarhet.

Den snabbt ökande internationella konkurrensen om
de bästa forskarna och de bästa studenterna kräver att
svenska nationella aktörer– forskningsfinansiärer, uni3

Förvaltningsberättelse
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

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; professor Anna Hultgårdh-Nilsson, Lund; lektor AnnChristin Koch-Schmidt, Kalmar och tekn. dr. Jörgen

4

Sjöberg, Göteborg. Styrelsen utsåg vid sammanträde
den 21 april Anna Hultgårdh-Nilsson till vice ordförande.
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, Mari-Anne
Roslund, vice verkställande direktör, Charlotte Elam,
Agneta Granlund, Anette Karlsson, Mattias Löwhagen
och Katarina Wiberg.

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 2006 haft fyra 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 Scholarships for Academic Excellence
– 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
Därutöver har Stiftelsen gjort särskilda insatser för att
främja internationalisering av svensk högre utbildning
och forskning.
Stiftelsen har under 2006 beviljat nya bidrag och stipendier till en sammanlagd kostnad av 24 milj. kronor.
Kostnaderna för fortsättningsbidrag uppgår till totalt
20,5 milj. kronor. Utgifterna för projekt i Stiftelsens
regi är ca 2 milj. kronor.
På Stiftelsens hemsida www.stint.se återfinns fullständiga förteckningar över de bidrag och stipendier som
beviljats under räkenskapsåret 2006.
STINT Institutional Grants Programme

Syftet med stint Institutional Grants Programme
(igp) 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 det största
programmet inom Stiftelsens verksamhet och utgör
nära hälften av de årliga kostnaderna för Stiftelsen.
I november 2005 beviljade Stiftelsen 15 bidrag till
nya samarbetsprojekt som inletts under 2006. Dessa
projekt bokfördes och redovisades i Årsredovisning för
räkenskapsåret 2005. Under 2006 har Stiftelsen beviljat
fortsättningsbidrag för 40 projekt till en sammanlagd
kostnad av 23 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.
Stiftelsen har för närvarande samarbete med ett dussintal amerikanska lärosäten. Höstterminen 2006 vistades
8 svenska lärare vid de amerikanska partnerinstitutionerna. Stiftelsen arrangerade i oktober en tvådagars
workshop på Smith College i Northampton,
Massachusetts. Där medverkade de svenska lärarna liksom företrädare för de svenska och amerikanska lärosätena. Avsikten är att varje år arrangera en sådan workshop för att fördjupa diskussionen om vad svensk högre
utbildning kan lära av den utbildningstradition som
representeras av liberal education. Stiftelsen har beslutat
genomföra en uppföljning av programmet vilken beräknas föreligga före sommaren 2007.
De sammanlagda kostnaderna för programmet uppgick till 2,3 milj. kronor.
Stipendier för doktorander inom humaniora och
samhällsvetenskap

Stiftelsen har sedan slutet av 1990-talet fördelat över
400 stipendier för utlandsvistelser till forskarstuderande
inom humaniora och samhällsvetenskap. De som erhåller
stipendiet på 100 000 kronor tillbringar minst fyra
månader utomlands. Våren 2006 beviljade Stiftelsen 34
stipendier samt avslog 78 stipendieansökningar.
I september 2006 redovisade fil. dr. Karsten
Lundequist, Uppsala universitet, den utvärdering av
programmet som han haft Stiftelsens uppdrag att ge5

nomföra. Utvärderaren konstaterar att programmet
fungerat väl och lämnar också förslag till vissa ändringar.
Stiftelsen har mot denna bakgrund beslutat att stipendiebeloppen skall anpassas efter kostnadsnivåerna i
värdlandet. Vidare är Stiftelsen fortsättningsvis beredd
att bekosta ett besök av stipendiatens handledare vid
det utländska universitetet.
Antalet ansökningar inom programmet, som under
en rad år legat på mellan 80 och 115, måste betraktas
som uppseendeväckande lågt. Som jämförelse kan
nämnas att hösten 2005 fanns över 5 000 doktorander
inom det humanistiskt samhällsvetenskapliga området.
Samma år avlades nära 600 doktorsexamina.

Under 2006/07 omfattar programmet endast tre stipendiater men inför läsåret 2007/08 har fem universitet inbjudits att nominera studenter för stipendier nämligen:
Tecnológico de Monterrey, Mexiko; Kwame Nkrumah
University of Science and Technology, Ghana; Korean
Advanced Institute of Science and Technology, Sydkorea
samt Peking University och Tsinghua University, Kina.
Fullt utbyggt kommer programmet att omfatta mellan 20 och 30 stipendier årligen. Varje stipendiat erhåller 10 000 kronor per månad och det ankommer på det
mottagande svenska lärosätet att, i samverkan med
Stiftelsen, ge stipendiaterna mycket goda förutsättningar och kontakter med svensk forskning, svenskt
näringsliv och samhälle.

Stipendier för kortare utlandsvistelser

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 och programmet kan
ses som ett allmänt och till formen okomplicerat främjande av svensk högre utbildning och forskning.
Under året har Stiftelsen beviljat 52 stipendier för
svenskars utlandsvistelser (av 88 behandlade ansökningar) samt 19 stipendier för utländska gästforskare/-lärares
vistelse vid svenska lärosäten (av 41 ansökningar). De
sammanlagda kostnaderna uppgick till 4,4 milj. kronor.
En uppföljning av programmet kommer att genomföras under 2007.
STINT Scholarships for Academic Excellence

Stiftelsen har inrättat ett nytt stipendieprogram för utländska studenter som vill studera på tvååriga internationella masterutbildningar vid ett svenskt lärosäte.
Stiftelsen har, i dialog med svenska lärosäten, valt ut ett
antal utländska lärosäten som erbjudits att nominera
studenter för stipendier.
Syftet med programmet är att locka hit excellenta
studenter från särskilt framstående lärosäten i Asien,
Latinamerika och Afrika. I förlängningen syftar stipendierna till att öka förutsättningarna för mera långsiktiga
internationella samarbeten inom forskning och utveckling.
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Riktade insatser

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 har avslutats under året.
Stiftelsen har emellertid beslutat att under en treårsperiod avsätta totalt 7,5 milj. kronor för att fortsatt stimulera intresset för forskning och studier av Stillahavsasien.
Denna andra fas, som inletts under andra halvan av 2006,
kommer dock att ha en bredare inriktning där flera
vetenskapsområden engageras liksom näringsliv, förvaltning, media och kultur.
Ett exempel på denna bredare ansats är Stiftelsens
samarbete med the German Marshall Fund of the
United States, Riksbankens jubileumsfond och svenska
utrikesdepartementet kring Stockholm China Forum.
Vidare har Stiftelsen tagit fram underlag för diskussioner mellan olika svenska aktörer om ökade insatser för
samarbete med vissa länder, framför allt Kina, Sydorea
och Singapore.
Verksamheten leds av en särskild styrgrupp.
Svensk-tyskt forskarutbyte i samarbete med Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Stiftelsen samarbetar sedan 2003 med daad för att
främja samarbete mellan svenska och tyska forskargrupper. Under året beviljades 16 nya projekt bidrag
för personutbyte under en tvåårsperiod och 11 pågående projekt beviljades bidrag för ett tredje år.

Programmet har visat sig vara särskilt attraktivt för teknik- och naturvetenskap.
Den sammanlagda kostnaden uppgår till 1,6 milj.
kronor.
Stipendier för forskning vid European University Institute
Den svenska närvaron vid European University
Institute i Florens, Italien, har stärkts genom de postdoc-stipendier som Stiftelsen beviljar. 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. Under läsåret 2006/07 kommer dock av olika skäl
endast ett stipendium att utnyttjas.
Thunbergstipendier för svensk-japanskt forskarutbyte
Det svenska intresset för forskningssamarbete och utbyte med Japan har ökat väsentligt under senare år, bl a
genom olika insatser från Stiftelsens sida. Under senare
år har Stiftelsen fokuserat på svenska doktorander som
kan erhålla stipendier för forskning i Japan under högst
ett läsår. Stipendierna har utnyttjats av forskarstuderande
från samtliga vetenskapsområden.
Under året har tre stipendier beviljats.
Kung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap
Stiftelsen har tillsammans med mistra (Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning) finansierat tio gästprofessurer
i miljövetenskap. Under läsåret 2006/07 har professor
Keith Beven, Lancaster University, Storbritannien
knutits till både Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Professuren tillkom med anledning
av kungens femtioårsdag och innehavaren utses av en
stiftelse ledd av kungen. Professuren har inneburit en
värdefull stimulans för svensk miljöforskning i vid
mening. Gästprofessuren i kungens namn kommer enligt uppgift att fortsätta med annan finansiering än från
de två stiftelserna.

satser är av skilda slag men syftar till att öka möjligheterna till samarbete och utbyte med länder där Sverige
bör ha ett särskilt intresse men där kontakterna måste
utvecklas. Stiftelsen eftersträvar i detta samverkan med
andra svenska och utländska organisationer.
Arbetet med att stärka Sveriges forskningskontakter
med Sydkorea fortsätter. Inom ramen för avtalet mellan
Stiftelsen Korean Science and Engineering Foundation
(kosef) har två workshops arrangerats i Sverige och i
Sydkorea. Diskussioner har inletts med bl a vinnova om
i vilka former och inom vilka områden ett utvidgat samarbete skulle kunna komma till stånd.
Stiftelsen har också aktivt medverkat i arbetet med
att fokusera det svenska forskningssamarbetet med
Kina; ett arbete som leds av utbildningsdepartementet.
Avsikten är bl a att tidigt hösten 2007 hålla en ”Second
Sino-Swedish Science Week” sannolikt i anslutning till
ett Joint Committee-möte inom ramen för det svenskkinesiska forskningsavtalet.
Stiftelsen, Riksbankens jubileumsfond och Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien för sedan
en tid tillbaka diskussioner om på vilket sätt en ökad internationalisering av främst de humanistiska vetenskaperna skall kunna åstadkommas.
I maj 2006 slöts ett avtal mellan den singaporeanska
forskningsorganisationen A*Star och fem svenska
forskningsfinansiärer, utöver Stiftelsen, ssf, mistra,
Vårdal och kk-stiftelsen. Även här bidrog Stiftelsen
med underlag och analys och under 2007 kommer några
förberedande workshops arrangeras inom områden av
gemensamt intresse.
Som redan nämnts är Stiftelsen engagerad i Stockholm
China Forum. De möten som skall äga rum under de
närmaste tre åren kommer att ge impulser för forskning
med inriktning på Kina och dess snabbt växande roll.
Frågeställningar som sträcker sig utanför samhällsvetenskaperna kommer med säkerhet att aktualiseras.

Särskilda insatser för främjande av
internationalisering

Stiftelsen beslutade för några år sedan att lägga ökad
vikt vid främjandeinsatser som inte i första hand innebär finansiering av samarbete eller utbyten. Sådana in7

Ekonomisk redovisning
Stiftelsen tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital på
1 057 milj. kronor. Sedan starten har Stiftelsen beviljat
1 352 milj. kronor i stipendier och bidrag. Totalt har,
inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning, 1 441 milj. kronor utbetalats. Stiftelsens skuld
har under året minskat något, från 47,4 milj. kronor till
44,8 milj. kronor.
Vid ingången av räkenskapsåret 2006 hade Stiftelsens
tillgångar ett marknadsvärde av ca 818 milj. kronor.
Marknadsvärdet vid utgången av år 2006 uppgick till

ca 815 milj. kronor. Räntebärande placeringar utgjorde
58 procent, svenska aktiefonder 22 procent, och utländska aktiefonder 20 procent.
Utbetalningar har gjorts med ca 61 milj. kronor.
Avkastningen på kapitalet var 7,24 procent.
Stiftelsen redovisar för räkenskapsåret intäkter på
26,1 milj. kronor och ett resultat på 29,5 milj. kronor.
Av tabell och diagram framgår utvecklingen av kapitalet sedan Stiftelsen bildades.
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Resultaträkning (kkr)
Not

2006

2005

STIFTELSENS INTÄKTER
Aktieutdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter

25 165
203
778

19 782
283
231

Summa intäkter

26 146

20 296

1
2
3
4

–724
–2 832
–5 669
–2 363

-976
–1 435
–5 080
–2 681

5

–125

–114

–11 713

–10 286

14 433

10 010

15 110
–
–

46 977
–6 963
9 110

Summa finansiella investeringar

15 110

49 124

REDOVISAT ÅRSRESULTAT

29 543

59 134

STIFTELSENS KOSTNADER
Finansiella kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Administrationskostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa kostnader
FÖRVALTNINGSRESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Återföring av nedskrivningar

6
6
7

9

Balansräkning (kkr)
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Not

2006 12 31

2005 12 31

5

153

243

153

243

195 117
481 931

211 401
443 815

Summa finansiella anläggningstillgångar

677 048

655 216

Summa anläggningstillgångar

677 201

655 459

358

526

358

526

Kassa & bank

4 115

43 223

Summa kassa & bank

4 115

43 223

Summa omsättningstillgångar

4 473

43 749

681 674

699 208

1 056 659
–419 778

1 056 659
–404 868

636 881

651 791

184
43 044
337
1 228

93
45 486
396
1 442

44 793

47 417

681 674

699 208

Inga
28 670

Inga
46 623

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktiefonder
Räntefond

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6, 7
7

8

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Stiftelsekapital
Balanserat resultat
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Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beviljade ej utbetalda forskningsanslag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10
11

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

10

12

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
Inventarier

3 år
10 år

NOT 1 FINANSIELLA KOSTNADER
Fondförvaltningskostnader
Övriga finansiella kostnader

2006
586 823
136 765

2005
969 828
6 708

Summa finansiella kostnader

723 588

976 536

310 018
2 003 756

478 628
956 267

518 015

–

2 831 789

1 434 894

NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Arvoden och sociala kostnader
Stiftelsedrivna projekt
– Medel för konferensen Science and Foreign Policy
– Exellence in Teaching
– Främjande av forskningssamarbete med Kina
– Främjande av forskningssamarbete med Sydkorea
– Utveckling av stipendieprogram för postgraduatestudenter från vissa länder
– Internationalisering av högre utbildning och forskning i ett längre perspektiv
– Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies II
– Stockholm China Forum
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

11

NOT 3 PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda
Antal anställda
Varav män

2006
7
29%

2005
6
35%

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

1 145 713
2 247 549

1 163 840
1 905 512

Totalt

3 393 262

3 069 351

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader*)

2 194 273
(903.824)

1 144 988
(812.822)

Totalt

5 587 535

4 214 339

* Av Stiftelsens pensionskostnader avser 447.670 kr (f.å 463.706 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.
Könsfördelning i styrelse och ledning

Styrelse
Företagsledning

NOT 4 ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Revision och redovisningsrådgivning
Konsulttjänster
– data
– juridisk
– övriga
Lokalkostnader
Resor och traktamenten avseende
– styrelse, kansli
Info och tryck
Verksamhetsplanering
– konferenser och seminarier
Övrigt kansli
Summa administrationskostnader
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2006
Antal Antal
kvinnor män
5
4
1
1

2005
Antal Antal
kvinnor män
4
5
0
1

2006
181 139

2005
245 301

63 437
99 908
127 801
917 567

100 909
–
11 872
926 932

254 137
173 932

520 048
321 564

8 160
536 799

1 394
552 967

2 362 879

2 680 987

NOT 5 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2006

2005

3 798 738
34 658

3 730 397
68 341

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 833 396

3 798 738

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

3 555 613
125 074

3 441 241
114 372

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde

3 680 687
152 710

3 555 613
243 057

NOT 6 REALISATIONSVINSTER OCH FÖRLUSTER
Aktiefonder

Vinster
15 109 831

Förluster
–

Summa

15 109 831

–

NOT 7 AKTIE- OCH RÄNTEFOND
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar

2006
655 216 346
68 373 324
–46 542 148

2005
689 975 128
299 144 267
-333 903 049

Utgående anskaffningsvärden

677 047 522

655 216 346

–

–9 110 428
9 110 428

–
677 047 522

–
655 216 346

Anskaffningsvärde
49 270 692
42 310 520
42 003 653
61 531 760
481 930 897

Marknadsvärde
83 928 059
89 523 536
86 261 986
82 686 819
468 498 348

195 116 625
481 930 897

342 400 400
468 498 348

Ingående nedskrivning
Årets återföring av tidigare gjorda nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Bokfört värde

Fondförvaltare
Aberdeen
AMF Pension
Didner & Gerge
Scottish Widows
Kammarkollegiet, räntefond
Totalt aktiefond
Totalt räntefond

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda kostnader
– hyra
– leverantörer
Övriga upplupna intäkter

2006

2005

207 355
128 807
22 059

203 868
295 245
26 832

Totalt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

358 221

525 945
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NOT 9 EGET KAPITAL

Stiftelsekapital
1 056 659 047

Ingående balans
Omföring föregående års resultat
Redovisat årsresultat
Beviljade forskningsanslag

Balanserat
resultat
–464 002 610
59 134 892

Redovisat
resultat
59 134 892
–59 134 892
29 543 408

–44 454 172

Utgående balans

1 056 659 047

–449 321 890

Totalt
651 791 329
–
29 543 408
–44 454 172

29 543 408

636 880 565

NOT 10 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder

2006
154 494
182 554

2005
217 158
179 151

Summa

337 048

396 309

NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Sociala avgifter
Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier
Semesterlöneskuld
Övriga upplupna kostnader

300 974
206 942
515 553
205 281

169 989
180 649
740 991
350 889

1 228 750

1 442 518

NOT 12 ANSVARSFÖRBINDELSER
Avsatta medel för Pro Futura-programmet
Avsatta medel för Institutional Grants
SSAAPS II
Stockholm China Forum
Översättningsstöd
Sister

2 250 000
15 650 000
7 000 000
1 500 000
1 000 000
–

2 250 000
43 970 000
–
–
–
200 000

Summa

27 400 000

46 420 000

Summa

Stockholm den 12 april 2007
Ursula Hass
ordförande

Urban Ahlin

Ragnar Boman

Henrik Christensen

Barbara Ekbom

Eva Haettner Aurelius

Anna Hultgårdh-Nilsson
vice ordförande

Ann-Christin Koch-Schmidt

Jörgen Sjöberg

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 2006. 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 12 april 2007

Jan-Erik Söderhielm
Auktoriserad revisor

Leif Wastenson
professor em.

Henrik Söderhielm
Auktoriserad revisor av
Riksrevisionen utsedd revisor
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