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Detta är Mistra
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för 
en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka 
forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida kon
kurrenskraft. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.

 ► Mistra investerar i tvärvetenskaplig forskning av högsta klass som i samverkan med 
användare bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

 ► Forskning initierad av Mistra ska bland annat bidra till effektivare energianvändning och 
transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hållbar produktion, konsumtion och hus
hållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

 ► För att resultaten ska komma samhället till nytta utvecklas forskningen från idé och 
framåt i nära samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och frivillig
organisationer.

 ► Mistra investerar årligen ca 200 miljoner kronor i forskning. I dagsläget har Mistra 15 
stora tvärvetenskapliga forskningsprogram och centra, som vart och ett löper på mellan 
fyra och åtta år och i något fall ännu längre.

 ► Mistras kapitalförvaltning ska vara en förebild för hur investeringar kan bidra till att 
utveckla samhälle och näringsliv på ett långsiktigt och hållbart sätt.
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Förvaltningsberättelse beloppen inom parentes avser år 2014

Styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) får härmed avge  årsredovisning 
för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31, stiftelsens tjugoandra verksamhetsår.

Ändamålsförvaltning
Ändamålsbestämningen, paragraf 1, i 
stiftelsens stadgar har följande lydelse:

“Stiftelsen, vars benämning skall vara 
Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning, har till ändamål att stödja forsk-
ning av strategisk betydelse för en god 
livsmiljö.

Stiftelsen skall främja utvecklingen 
av starka forskningsmiljöer av hög-
sta internationella klass med betydel-
se för Sveriges framtida konkurrens-
kraft. Forskningen skall ha betydelse 
för lösandet av viktiga miljöproblem 
och för en miljöanpassad samhälls-
utveckling. Möjligheterna att uppnå 
industriella tillämpningar skall tagas 
till vara.”

Styrelsen
Under verksamhetsåret har följande 
personer varit ledamöter i Mistras 
 styrelse:

Lena Treschow Torell, ordförande
Bengt Söderström, vice ordförande
Klas Eklund 
Kerstin Johannesson
Elisabeth Salander Björklund
Eva Samakovlis
Mathilda Tham
Kyösti Tuutti
Margareta Törnqvist 
Mathias Uhlén (fr o m 20150324)

Under året har Mistras styrelse haft 
fyra (fyra) sammanträden.

Forskningssatsningar
Mistras forskningssatsningar kan delas 
in i tre olika grupper: Mistraprogram 
och centrum samt övrigt stöd. Mistra 
har från starten till och med utgången 
av år 2015 fattat beslut om att investera 
i totalt 54 (52) större forskningspro
gram samt 3 (3) Mistracentrum. 

Under 2015 har Mistra 

 ► betalat ut 147 (154) miljoner kronor 
i forskningsmedel,

 ► beviljat medel till två nya program,

 ► beviljat medel till ytterligare en fas 
för tre pågående program och ett 
centrum,

 ► beviljat 4 miljoner för det under året 
beslutade Mistra Fellows Program.

De nya programsatsningarna Plast i ett 
hållbart samhälle samt Mobilitet och 
tillgänglighet har beviljats sammanta
get högst 85 (45 respektive 40) miljo
ner kronor under fyra år.

Tre program och ett centrum har 
halvtidsutvärderats och beviljats 
medel för en fyraårig andra fas. De 
tre programmen är Mistra Closing 
the Loop (44 miljoner kronor), Mistra 
Future Fashion (40 miljoner kronor) 
samt Mistra Biotech (54 miljoner kro
nor). Centrumet är Mistra Urban Futu-
res (80 miljoner kronor). 

Mistra Fellows Program är en möj
lighet för en doktorand eller forskare i 
ett befintligt Mistraprogram att under 
viss tid vistas vid utländsk tankesmed
ja eller internationell organisation, 
företrädesvis i Europa eller Nordame
rika. Finansieringsramen är fyra miljo

MISTRAS STYRELSE fr v: Margareta Törnqvist, Kerstin Johannesson,  
Klas Eklund, Elisabeth Salander Björklund, Mathias Uhlén (fr o m 2015-03-24), 
Eva Samakovlis, Lena Treschow Torell, Kyösti Tuutti och Bengt Söderström.  
Ej på bild:  Mathilda Tham.
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ner kronor per år och bidrag kan läm
nas med högst en miljon kronor per 
doktorand eller forskare. 

Programmet Mistra Pharma har 
avslutats under 2015.  

Mistra har i december 2015 beslu
tat att under 2016 avsätta medel för att 
ge en möjlighet för flyktingar med aka
demisk utbildning som ännu inte eta
blerat sig på den svenska arbetsmark
naden, att under en begränsad tidspe
riod arbeta eller praktisera i något av 
Mistras forskningsprogram. Mistras 
programchefer och programvärdar, 
som kommer att ansvara för eventu
ella praktikplatser, har informerats 
om möjligheten till bidrag i början av 
2016.

Kapitalförvaltning
Mistras stadgar berör förvaltningen av 
stiftelsens kapital:

 ► ”Styrelsen ansvarar för att stif-
telsens förmögenhet förvaltas på 
betryggande sätt så att riskerna 
begränsas och möjligheterna till god 
avkastning tillvaratas.”

 ► ”Stiftelsens förmögenhet utgörs av 
de medel, som genom regeringens 
beslut den 2 december 1993 över-
förts till stiftelsen samt de medel 
som härefter kan komma att över-
lämnas till densamma som ytterli-
gare stiftelsekapital.”

 ► ”Stiftelsens verksamhet får på sikt 
medföra att stiftelsens förmögenhet 
förbrukas.”

Mistras styrelse utser ledamöter till 
en kommitté för kapitalförvaltning 
som ansvarar för förvaltningen inom 
de ramar som styrelsen fastställer. 
Kommittén för kapitalförvaltning har 
under året bestått av de externa leda
möterna Märtha Josefsson (ordföran
de), John Howchin, Torbjörn Hamn
mark och Maritha Lindberg. Klas 
Eklund, ledamot i Mistras styrelse, är 
utsedd till styrelsens representant och 
enligt styrelsens arbetsordning ingår 
även Mistras VD som ledamot av kom
mittén för kapitalförvaltning. 

Vid starten år 1994 var Mistras 
kapital 2 500 miljoner kronor. Vid 
utgången av 2015 var marknadsvärdet  
3 106 (3 108) miljoner kronor. Totalt 
har 3 730 (3 586) miljoner kronor 
betalats ut till forskning, varav 147 
(154) miljoner kronor under året. 
Stiftelsens förmögenhet uppgick vid 
utgången av år 2015 till 2 347 (2 514) 
miljoner kronor.

Mistras förvaltning är uppdelad i 
sjutton mandat förvaltade av nio exter
na förvaltare. Mistra har ingen intern 
förvaltning.

Avkastningen på Mistras kapital var 
+5,3 procent för hela portföljen vilket 
överträffade det sammanvägda jäm
förelseindexet med 2,1 procentenhe
ter. Avkastningen på aktieportföljen 
var +8,2 procent, 2,7 procentenheter 
bättre än Mistras jämförelseindex för 
aktier. Ränteportföljen avkastade 0,2 
procent vilket var 0,3 procentenheter 
under jämförelseindex. Avkastningen 

för de totala alternativa investeringar
na var positiv under året och översteg 
Mistras jämförelseindex. Avkastning
en beräknas genom att mäta föränd
ringen i portföljens marknadsvärde 
efter förvaltningsarvoden och transak
tionskostnader samt justerat för insatt 
och uttaget kapital (så kallad tidsvägd 
avkastning).

Hela Mistras portfölj förvaltas 
sedan 1 april 2007 med hållbarhets
kriterier. Mistra låter en utomstående 
konsult granska portföljen en gång per 
år och även årets genomgång visar att 
samtliga innehav följer Mistras kapi
talplaceringspolicy. 

Under 2015 har Mistra, i likhet med 
föregående år, tagit fram koldioxid
avtrycket för sin portfölj av aktiefon
der. I september 2015 signerade Mist
ra också det internationella initiati
vet Montreal Pledge, vilket innebär ett 
åtagande att årligen mäta och redo
visa sitt koldioxidavtryck. Koldioxid
avtrycket per 20150930  togs fram 
med hjälp av analysföretaget Trucost. 
Mistra redovisar koldioxidavtryck
et dels som ett absolut värde (tCO

2e) 
och dels som koldioxidintensitet, där 
absolut koldioxidavtryck relateras 
till ägarandel av bolagens omsättning 
(tCO2e/MSEK). Det absoluta koldiox
idavtrycket uppgår till 13 842 tCO2e. 
Koldioxidintensiteten uppgår till 20,6 
tCO2e/MSEK jämfört med jämförelse
index 45,0 tCO2e/MSEK. Det innebär 
att Mistras aktieportfölj är 54 procent 
mindre koldioxidintensiv än det vägda 

Flerårsöversikt (miljoner kronor) 2015 2014 2013 2012 2011

Nya under året beslutade anslag 308 175 161 128 390

Totalt under året utbetalt till forskning 147 154 177 169 133

Förvaltat kapital (marknadsvärde) 3 106 3 108 2 863 2 746 2 691

Beviljade ej utbetalda anslag 759 594 573 613 661

Ej uppbundna medel 2 347 2 514 2 290 2 133 2 030

Fördelning av Mistras totala portfölj i procent 2015-12-31 2014-12-31

Räntebärande placeringar inklusive likvida medel 43,8 % 38,4 %

Svenska aktier 9,3 % 11,0 %

Globala aktier  28,8 % 34,5 %

Övriga aktier  5,5 % 5,4 %

Alternativa placeringar 12,6 % 10,7 %

TOTALT 100,0 % 100,0 %
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jämförelseindexet. Den analyserade 
aktieportföljen hade ett marknadsvär
de på 1 225 miljoner kronor exklusive 
likvida medel i fonderna, vilket inne
bär att 40 procent av Mistras samlade 
investeringar 20150930 har analy
serats. 

Koldioxidavtrycket är en av flera 
parametrar för att mäta investering
ars hållbarhet och resultatet är bl a 
avhängigt kvaliteten på underliggande 
bolagsinformation, investeringsstrate
gi och vem som utför analysen. Resul
tatet bör tolkas med försiktighet och 
mätmetoden utvecklas ytterligare.

Organisation och personal
Mistra hade vid årsskiftet åtta (sju) 
fast anställda.

Mistra anlitar vetenskapliga exper
ter, främst utländska, för bedömning 
av förslag till forskningsprogram, för 

utvärdering av pågående forsknings
program inför fortsatt finansiering samt 
för utvärdering av avslutade program 
för erfarenhetsåterföring och tematis
ka genomgångar. Extern expertis anli
tas även för att bedöma forsknings
programmens relevans och nytta. 

Mistra använder konsulter och 
extern kompetens för specialområden 
som t ex IT, juridik, och värdepappers
administration. 

Risker och riskhantering
Vid förvaltningen av stiftelsens kapital 
uppkommer marknadsrisker i form av 
aktieprisrisk, ränterisk, kreditrisk och 
valutarisk. Styrelsen har lagt fast rikt
linjer för att anpassa risknivån till den 
fastställda placeringshorisonten. Kapi
talförvaltningskommittén följer löpan
de upp risknivån i förvaltningen och 
utvärderar de ramar som lagts fast.

I verksamheten förekommer även 
operativa risker, det vill säga risker för 
förluster till följd av icke ändamåls
enliga eller misslyckade processer, 
mänskliga faktorn, felaktiga system 
eller externa händelser. De operativa 
riskerna begränsas genom ett syste
matiskt kvalitetsarbete.

Framtidsutsikter
Mistras avsikt är att betala ut högst 
600 MSEK i forskningsbidrag under 
perioden 20142016. Med ett kapital 
på 3 100 MSEK är utbetalningsnivån 
så hög att det är stor sannolikhet att 
Mistras kapital kommer att förbrukas 
på lång sikt.  

Stiftelsens resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resul
tat och balansräkning med tilläggs
upplysningar.

Stiftelsens intäkter Not
2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Aktieutdelningar  1 310 598

Räntor, värdepapper 21 003 047 22 495 507

Räntor, bank 181 037 57 962

Övriga intäkter 711 11

SUMMA INTÄKTER 21 184 795 23 864 078

Stiftelsens kostnader

Kapitalförvaltningskostnader 1 625 855 1 164 083

Övriga externa kostnader 1,2,3 8 612 282 8 789 849

Personalkostnader 4 12 351 389 11 585 782

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 122 509 102 962

SUMMA KOSTNADER -22 712 035 -21 642 676

Förvaltningsresultat -1 527 240 2 221 402

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som  
är anläggningstillgångar 5 159 797 182 178 296 544

Räntekostnader och liknande resultatposter 813 

Ränteintäkter 178 666 16 823

Resultat efter finansiella poster 158 447 795 180 534 769

Årets resultat 158 447 795 180 534 769

Resultaträkning
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tillgångar Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 6 39 287 58 930

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 300 243 160 663

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 8 2 259 222 893 2 365 762 480

Summa anläggningstillgångar 2 259 562 423 2 365 982 073

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 9 437 027 50 585 147

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 005 438 1 346 448

Andra kortfristiga placeringar 75 000 000 

Summa kortfristiga fordringar 76 442 465 51 931 595

Kassa och bank 163 211 432 33 463 271

Summa omsättningstillgångar 239 653 897 85 394 866

SUMMA TILLGÅNGAR 2 499 216 320 2 451 376 939

eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Balanserat resultat 922 380 675 827 063 359

Årets resultat 158 447 795 180 534 769

Summa eget kapital 1 736 067 120 1 853 471 410

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 483 515 677 414

Övriga skulder 799 839 657 093

Beviljade, ej utbetalda anslag 759 012 040 594 352 308

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 853 806 2 218 714

Summa kortfristiga skulder 763 149 200 597 905 529

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 499 216 320 2 451 376 939

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 12 194 226 177 148 444 450

Balansräkning
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokförings
nämndens allmänna råd.

I de fall allmänt råd saknas eller då 
avvikelse skett gentemot allmänt råd 
beskrivs tillämpade redovisnings och 
värderingsprinciper nedan.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärde där inget annat anges.

Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i balans
räkningen.

Värdepappersinnehaven värderas 
till anskaffningsvärde. Värderingen av 
värdepapper sker kollektivt. Nedskriv
ning görs när verkligt värde understiger 
anskaffningsvärdet. Med anskaffnings

värde för räntebärande värdepapper 
avses upplupet anskaffningsvärde.

Fordringar, skulder och ansvarsför
bindelser i utländsk valuta har värde
rats till balansdagens kurs för respek
tive valuta.

Avskrivningsprinciper  
för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd. Ned
skrivning sker vid bestående värde
nedgång. Följande planenliga avskriv
ningstider används:

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet 7 år

Datorer 3 år

Övriga inventarier 5 år

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som 
efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot 
fritt eget kapital (disponibla medel). 
Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

Intäktsredovisning
Vid köp och försäljning av värdepapper 
tillämpas affärsdagsredovisning. Över 
och underkurser på obligationer i för
hållande till nominellt värde har perio
diserats jämnt över kvarvarande löptid. 

Upplupen ränta på placering
ar redovisas som upplupen intäkt i 
balansräkningen. Återbetalda förvalt
ningsavgifter redovisas under rubri
ken övriga intäkter.

Tilläggsupplysningar
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Noter
1. Leasingavtal

Årets leasingkostnader uppgår till 232 888 (36 000) kronor.

2. Arvode och kostnadsersättning

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Revisionsuppdrag 2015 2014

KPMG AB 190 625 163 750

Summa 190 625 163 750

3. Övriga externa kostnader

2015 2014

Konsultkostnader 3 758 286 5 056 885

Resor och traktamenten 1 651 878 1 229 190

Medlemsavgifter/licenskostnader 728 296 491 106

Lokalkostnader 1 663 109 1 635 102

Övriga externa kostnader 810 713 377 566

Summa övriga externa kostnader 8 612 282 8 789 849

4. Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2015 2014

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Summa 7 7

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 2 079 081 1 957 676

Löner och andra ersättningar till övriga anställda och uppdragstagare 6 056 156 5 676 641

Pensionskostnader 1 439 848 1 414 973

Övriga sociala kostnader 2 540 105 2 260 536

Övriga personalkostnader 236 199 275 956

Summa personalkostnader 12 351 389 11 585 782

Arvoden till styrelseledamöter upp
gick till 782 250 (616 642) kronor. Sty
relsens arvode utgörs av ett fast arvode 
och en rörlig ersättning per samman
träde. Arvoden till externa ledamöter 
samt styrelsens representant i Mistras 
kapitalförvaltningskommitté uppgick 
till 396 725 (356 700) kronor.

Under året har ersättning till verk
ställande direktören betalats med 

1 296 331 (1 341 034) kronor. Härutö
ver har pensionskostnader till verkstäl
lande direktören betalats med 465 348 
(406 662) kronor.

VDs anställning kan sägas upp av 
endera parten med en uppsägnings
tid om sex månader. Efter anställning
ens upphörande har VD rätt till ytterli
gare sex månaders ersättning om upp
sägning skett från Mistras sida. Från 

den månatliga utbetalningen av ersätt
ningen ska avdrag göras motsvaran
de den månadslön VD erhåller från 
annan arbetsgivare. Mistra betalar varje 
månad ett belopp motsvarande 35 pro
cent av den överenskomna månadslö
nen till VD:s individuella pensionsför
säkring. 
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5. Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2015 2014

Valutakursdifferenser 20 268 992 2 686 112

Realisationsresultat vid försäljningar 127 827 613 164 970 806

Nedskrivningar/ återföring av nedskrivningar  

Övriga intäkter 11 700 577 10 639 626

159 797 182 178 296 544

6. Förbättringsutgift på annans fastighet

Ackumulerade anskaffningsvärden 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 440 959 440 959

Nybyggnationer  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 959 440 959

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 382 029 362 386

Årets avskrivningar 19 643 19 643

Utgående ackumulerade avskrivningar -401 672 -382 029

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 39 287 58 930

7. Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 369 403 1 267 379

Inköp 242 446 102 024

Försäljningar/utrangeringar 512 781 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 099 068 1 369 403

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 1 208 740 1 125 421

Årets avskrivningar 102 866 83 319

Utrangeringar 512 781 

Utgående ackumulerade avskrivningar -798 825 -1 208 740

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 300 243 160 663

8. Långfristiga värdepappersinnehav

Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Fondandelar, svenska 225 047 550 288 204 298 225 047 550 

Fondandelar, utländska 580 601 773 1 088 492 599 580 601 773

Obligationer, svenska 1 084 605 338 1 098 635 755 1 084 605 338

Alternativa investeringar 368 968 232 391 821 201 368 968 232

Summa värdepapper 2 259 222 893 2 867 153 853 2 259 222 893
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stockholm den 16 mars 2016

Lena Treschow Torell, Ordförande Bengt Söderström, Vice ordförande

Klas Eklund Kerstin Johannesson

Elisabet Salander Björklund Eva Samakovlis

Mathilda Tham Margareta Törnqvist

Kyösti Tuutti Mathias Uhlén

vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2016

Gunilla Wernelind Peter Dahllöf
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

9. Övriga fordringar

2015-12-31 2014-12-31

Ej likviderade värdepappersaffärer  50 000 000

Överskottsmedel Skandia 338 699 160 806

Övriga fordringar 98 328 424 341

Summa övriga fordringar 437 027 50 585 147

10. Eget kapital

2015-12-31 2014-12-31

Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Förändring tidigare år 646 528 590 652 543 409

Justering av ingående balans * 31 190 449 

Årets anslag 308 177 000  175 078 653

Återförda anslag 1 134 466 558 703

Årets resultat 158 447 795 180 534 769

Summa eget kapital 1 736 067 120 1 853 471 410

* Justeringen avser rättelse av felperiodiserade resultat från avyttring av alternativ investering.

11. Upplupna kostnader 

2015-12-31 2014-12-31

Upplupna förvaltningskostnader 1 186 901 1 013 210

Semesterlönekostnader 232 850 250 947

Övriga upplupna kostnader 434 055 954 557

Summa upplupna kostnader 1 853 806 2 218 714

12. Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelser utgörs av avtalade alternativa investeringar som ännu ej ropats av eller där likvid 
erläggs efter bokslutsdagen.
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Revisionsberättelse

 Till styrelsen i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, org. Nr 8020179324 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
för miljöstrategisk forskning för år 2015. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedö
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt plane
rar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felak
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi
sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rätt
visande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftel
sens interna kontroll. En revision innefattar också en utvär
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskatt
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över
gripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen för miljöstra
tegisk forsknings finansiella ställning per den 31 december 
2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo
visningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen för miljö
strategisk forskning för år 2015. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig 
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat 
sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförord
nandet eller årsredovisningslagen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat 
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsre
dovisningslagen. 

stockholm den 18 mars 2016 

Gunilla Wernelind, Auktoriserad revisor 

Peter Dahllöf, Auktoriserad revisor 

12  årsredovisning 2015





Gamla Brogatan 36–38, 111 20 Stockholm 

tel: 08-791 10 20, fax: 08-791 10 29

mail@mistra.org   www.mistra.org


	Innehåll
	Förvaltningsberättelse
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Tilläggsupplysningar
	Noter
	Revisionsberättelse

