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Utrikespolitiska  institutet  org.  802005-9518

Styrelsen  och direktören  för  Utrikespolitiska  institutet,  med organisationsnummer

802005-9518  och säte i Stockholm,  får  härmed  avge årsredovisning  för  räkenskapsåret  2020.

Årsredovisningen  är upprättad  isvenska  kronor,  SEK.

FörvaltningsberätteIse

Utrikespolitiska  institutet  (UI) är ett  oberoende  institut  och en plattform  för  forskning  och

information  om utrikespolitiska  frågor.  Huvudman  för  UI är Utrikespolitiska  samfundet  som har

till  ändamål  att driva  UI.

Ul:s uppdrag  är att  främja  intresset  för  och fördjupa  kunskapen  om utrikespolitiska  frågor.

Genom  sin unika kombination  av forskning  och information  når UI ut till  många  olika

målgrupper,  som forskare,  samhällsaktörer,  media,  skolor  och den utrikespolitiskt  intresserade

allmänheten.  Samtidigt  är UI också en mötesplats  för  alla dessa grupper.

Ul:s perspektiv  är brett  men fokus  ligger  på internationella  frågor  med särskild  betydelse  för

Sverige.

Ul:s forskning  baseras  på självständig  vetenskaplig  analys. Uttalanden,  artiklar,  rapporter  eller

policydokument  producerade  av Ul:s forskare  och experter  är alltså  deras egna. UI som

oberoende  organisation  tar  inte  ställning  i sakfrågor.  Ul:s övriga  publikationer  produceras  av en

fristående  redaktion.  I forskningsuppdraget  ingår  även policyrelaterad  analys  samt  deltagande  i

internationella  nätverk.  lnformationsverksamheten  omfattar  seminarier,  poddar,  utgivning  av

tryckta  och digitala  publikationer  samt  expertmedverkan  i media,  såvälitraditionella  kanaler

som i sociala  medier.

Drygt  hälften  av Ul:s medel  kommer  från  Utrikesdepartementet,  i form  av ett  basanslag,  ett

anslag  till  det  särskilda  forskningsprogrammet  och olika analysuppdrag.  Den andra  hälften

kommer  från  ett  flertal  forskningsfinansiärer,  exempelvis  Vetenskapsrådet  och Riksbankens

Jubileumsfond,  uppdrag  (analyser,  föreläsningar)  från  andra  organisationer,  exempelvis  Sida,

Försvarsmakten  och Nordiska  Rådet,  från  försäljning  av prenumerationer

på skrifter,  Landguiden  och medlemskap  och entråintäkter  från  en stor  seminarieverksamhet.

Direktören  leder  ledningsgruppen  som består  av de fem programcheferna,  forskningsledaren,

redaktionssamordnaren  och den administrativa  chefen.  Medelantalet  anställda  år 2020  var  24

personer.

Vid institutet  finns  för  närvarande  fem program:

*  Europaprogrammet  -  om europeisk  integration  och säkerhet  samt  Europas

internationella  och transatlantiska  relationer.

*  Rysslands-  och Eurasienprogrammet  -  om politisk,  ekonomisk  och samhällelig  utveckling

i Ryssland  och dess grannländer  samt  om relationer  mellan  Ryssland och dess grannar.

*  MeIlanöstern-ochNordafrikaprogrammet-omgeopolitiskadragkamperochsocial

transformation  i regionen.

*  Asienprogrammet  -  om maktrelationer  i Asien,  Asiens  globala  påverkan  samt  normer

och demokratii  Asien.

Programmet  för  global  politik  och säkerhet  -  om fred  och säkerhet,  genus  och

rättigheter,  samt  global  styrning  med inriktning  mot  klimat  och energi.
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Väsentliga  händelser  under  året

Pandemin  medförde  omfattande  förändringariinstitutets  verksamhet.  Under  våren  utvecklades

nya verktyg  och arbetssätt  för  att kunna  nå ut med forskning,  analys  och information  trots

hemarbete  och inställd  seminarieverksamhet.  UI fick,  som många  andra,  ställa  om till  en mer

digital  närvaro  genom  webbinarier,  ökad publicering  på webb  och mer  närvaro  sociala  medier.

Mer  fokus  lades på skrivande  och inspelning  av poddavsnitt.  Detta  ledde  till  att UI också

nådde  helt  nya grupper,  både utanför  Stockholm  och internationellt,  med en mycket  större

andel  internationella  experter  som paneldeltagare.  För att  underlätta  för  framför  allt  landets

gymnasieskolor,  i samband  med den plötsligt  påtvingade  distansundervisningen,  öppnades

Landguiden  och skolmedlemskapen  upp gratis  för  skolorna.

Regeringen  beslutade  ijuni  att Regeringskansliet  skulle  ingå avtal  med UI om ett  nationellt

kunskapscentrum  om Kina. Tjänsten  som chef  för  centret  lystes  ut och vid årets  slut  anställdes

Björn  Jerdån  som centrumchef.  I augusti  beslutade  Regeringen  att  Regeringskansliet  också skulle

ingå avtal  med UI om att  inrätta  ett  kunskapscentrum  om Ryssland  och Östeuropa.  Tjänsten  som

centrumchef  lystes  därefter  ut och Fredrik  Löjdquist  erbjöds  tjänsten  som centrumchef.

UI erhöll  extra  projektanslag  från  UD för  projektet  "Analysstöd  Indien".  Inom detta  projekt

genomfördes  ett högnivåmöte  mellan  Sveriges  vice statsminister  och minister  för  miljö  och

klimat  Isabella  Lövin,  samt  hennes  indiske  motpart  Prakash  javadekar.  Dialogen  ägde rum inom

ramen  för  det årligen  återkommande  dialogformatet  Strategic  Forum  India,  vilket  är ett

samarbete  mellan  UI och Sweden  India Business  Council.  Projektet  omfattade  också två

rapporter  med publicering  under  2021,  samt  återkommande  konsultationer  med UD-ASO och

ambassaden  i New Delhi.

Ijanuari  2020  startade  två forskningsprojekt,  "Klimatklubbar  och negativa  utsläpp"  finansierat  av

Formas  och "Vägen  till  koldioxidneutraIitet"  finansierat  av Energimyndigheten.

Under  2020 beviljades  två nya forskningsprojekt  anslag:

*  Emil Edenborg:  "Navigating  visibility  in contexts  of  state-sanctioned  homophobia:

development  actors  and LGBTQ rights  defenders  in Uganda  and Russia",  Vetenskapsrådet

*  Björn  Fägersten  tillsammans  med forskare  på NUPI, FIIA och DIIS:

"Norden  og alliansene:  Muligheter  og begrensninger  for

nordisk  sikkerhets-  og forsvarssamarbeid",  norske  forsvarsdepartementet

Samarbetet  mellan  FIIA, DIIS och UI om klimatförnekelse  och populism,  finansierat  av Nordiska

ministerrådet  avslutades  med rapporten  "Climate  Change  and Populism:  Comparing  the

populist  parties'  climate  policies  in Denmark,  Finland  and Sweden".  Ett nytt  samarbete  med de

nordiska  utrikespolitiska  instituten  FIIA, DIIS och NUPI gällande  analys  av nordiskt  samarbete  och

Politiska  konsekvenser  av inresebegränsningarna  till  följd  av pandemin  initierades  också under

året.

2020  års analysuppdrag  från  Försvarsmakten  gällde  ämnena  Kina, internationella  insatser  och

kärnvapen.  UI utförde  även fyra  analysuppdrag  gällande  Östeuropa  för  Svenska institutet.

I november  anordnades,  tillsammans  med Hanaholmen  (Kulturfonden  för  Sverige  och

Finland)  samt  de svenska  och finska  försvarsutskotten,  den årliga  svensk-finska  säkerhets-  och

försvarspolitiska  konferensen  "Hanating"  i Esbo, Finland.  Temat  för  året  var  utvecklingen

av nordiskt  försvarssamarbete.
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Sedan  flera  år tillbaka  bedriver  UI ett  informationsprojekt  som  finansieras  av Sida

genom  ForumCiv.  Det  treåriga  projektet  (2019-2021)  har  som  mål  att  väcka  intresse  för,  sprida

kunskap  och öka kännedomen  om de globala  målen  för  hållbar  utveckling,  under  temat

"Demokratins  utmaningar".  Projektet  innebär  ett  antal  seminarier  och artiklar  med

kommunikationsinsatser  knutna  till  dessa.

2020  ökade  trafiken  markant  till  Ul:s  webbtidning  Utrikesmagasinet  och  till  databasen

Landguiden.  Antalet  besök  på Utrikesmagasinet  steg  med  32 procent  jämfört  med  året

innan  och för  Landguiden  uppgick  ökningen  till  25 procent.  Genom  kommunavtal  har  nu drygt

6 miljoner  svenskar  tillgång  till  Landguiden,  antingen  genom  skolan  eller  sitt  lokala

bibliotek.  Därtill  har  närmare  300  skolor  egna  licenser  till  databasen.

Väsentliga  händelser  efter  2020

Våren  2021  präglades  fortsatt  av den  världsomfattande  pandemi  som  pågått  över  ett  år. När

pandemin  tog  fart  våren  2020  anpassade  UI sig efter  rekommendationerna  och de publika

evenemangen  avbröts.  En övergång  till  digitala  webbinarium  skedde.  Effekten  av

övergången  kan eventuellt  bli att  medlemskapens  värde  urholkas.  Det  kommer  att  ta tid  innan

verksamheten  kan återgå  till  den  som  bedrevs  innan  pandemin  och frågan  är om  efterfrågan

på fysiska  evenemang  på plats  på UI kommer  att  vara  densamma.

Den 22 mars  2021  tillkännagav  den  kinesiska  regeringen  nationella  sanktioner  som  reaktion  på

de sanktioner  EU införde  samma  dag avseende  fyra  kinesiska  medborgare.  Bland  de individer

som  de kinesiska  sanktionerna  riktas  mot  återfinns  Björn  Jerdån,  chef  för  det  nationella

kunskapscentret  om Kina,  som  inrättats  vid UI. Jerdån  påstås  allvarligt  ha skadat  Kinas

suveränitet  och intressen  genom  att  uppsåtligt  ha spridit  lögner  och desinformation.  På ett

individuellt  plan  drabbas  han, och hans  familj,  av ett  inreseförbud  till  det  kinesiska  fastlandet,

Hong  Kong  och Macau.

Styrelse
Marie  Söderberg  (ordf.)

Marie  Cronqvist

Johan  Eriksson

Julius  Liljeström  (vice  ordf.)

Isabell  Schierenbeck

Annika  Ström  Melin

Gunnar  Wetterberg

Annika  Winsth

I styrelsen  ingick  också  institutets  direktör  Christer  Ahlström,  samt  de fackliga

representanterna  Ylva Lindahl  och Rouzbeh  Parsi.
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Flerårsöversikt  (tkr)

2020

Nettoomsättning  8 108

Balansomslutning  30  359

Soliditet%  39

2019

8 812

24 963

44

2018  2017

9 464  12  211

24 242  24 087

42  37

2016

10  558

25 835

33

Förslag  till  vinstdisposition

Styrelsen  och  direktören  föreslår  att  till  förfogande  stående  vinstmedel  (kronor):

balanseradvinst  10955643

åretsvinst  1010858

Il  966  501

disponeras  så att

i ny räkning  öveföres 1l  966  501

FORANDRING  AV  EGET  KAPITAL

Tkr

Balanserat

resultat

Ingående  eget  kapital  per

1januari2019

Disposition

Årets  resultat

Utgående  eget  kapital  per

31 december  2019

8 819

1376

IO 196

Årets

resultat

1376

1376

760

760

Summa

eget  kapital

IO 196

760

IO 956

Ingående  eget  kapital  per

I  januari  2020

Disposition

Årets  resultat

Utgående  eget  kapital  per

31 december  2020

"io  196

760

IO  956

760

760

1011

IOII

IO 956

101I

i"i  967
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RESULT  ATRÄKNING

Tkr

Rörelsens  intäkter

Nettoomsättning

Externa  forskningsreIaterade  bidrag

Anslag/bidragfrån  Utrikesdepartementet

Övriga  bidrag  och  intäkter

Förändring  oförbrukade  medel

Summa  intäkter

Not 2020

2

3

8 108

9 944

23 025

653

41  729

-4 768

36  962

2019

8 812

6 152

23 252

903

39  120

-1 457

37  662

Rörelsens  kostnader

Externa  produktionskostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  av materiella  och  immateriella  anIäggningstilIgångar

Summa  kostnader

4

- :i ug

- 9 081

- 25 321

- 574

-36  095

-1  412

- 8 466

- 26  560

-537

- 36  975

Rörelseresultat

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  intäkter

Räntekostnaderoch  liknande  kostnader

Resultat  efter  finansiella  poster

867

145

-1

IOII

687

74

-1

760

Årets  resultat IOII 760

(j  S1yqdJYF:Byl(+yYFd
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BALANSRAKN1NG

Tkr

TILLGÅNGAR  '

Anläggningstillgångar

Balanserade  utgifter  för  IT-system

Maskiner  och  inventarier

Långfristiga  placeringar

0msättningstilIgångar

Kundfordringar

Skattefordran

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnaderoch  upplupna  intäkter

Övriga  kortfristiga  placeringar

Kassa  och  bank

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not  2020-12-31  2019-12-31

5

6

7

637

216

5 187

6 040

1  163

2 4

70

1225

6 035

15  826

24  343

30  383

1 147

2 20

5 070

6 437

604

o

3

1017

5 995

10  906

18  526

24  963

EGET  KAPITALOCH  SKULDER

Eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Oförbrukade  forskningsmedel

SUMMA  EGET KAPIT  AL  OCH  SKULDER

10  956

1011

1l  967

1328

o

1737

5 799

9 552

18  416

30  383

10  196

760

IO  956

1542

17

1805

5 935

4 709

14  008

24  963
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NOTER  TILL  ÅRSREDOVISNINGEN
(alla belopp i Tkr)

Not  1: Redovisnings-  och värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  har  upprättats  med  tillämpning  av årsredovisningsIagen  och Bokföringsnämndens  allmänna  råd

BFNAR 2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3). Tillämpningen  av BFNAR 2012:1  är frivillig.

Intäktsredovisning

Det inflöde  av ekonomiska  fördelar  som  företaget  erhållit  eller  kommer  att  erhålla  för  egen räkning  redovisas  som

intäkt.  Intäkter  värderas  till  verkliga  värdet  av det  som  erhållits  eller  kommer  att  erhållas.  Intäkter  för  medlemskap

samt  öwiga  prenumerationer  periodiseras  över  aktuell  löptid.  ForskningsreIaterade  bidrag  periodiseras  utifrån

upparbetade  kostnader  inom  projekten.

Skatt

Då Utrikespolitiska  institutet  är en allmännyttig  ideell  förening  sker  beskattning  endast  för  särskild  löneskatt.

Immateriella  anIäggningstilIgångar

Företaget  redovisar  internt  upparbetade  immateriella  anIäggningstillgångar  enligt  aktiveringsmodelIen.  Det  innebär

att  samtliga  utgifter  som avser  framtagandet  av en internt  upparbetad  immateriell  anläggningstillgång  aktiveras

och skrivs  av under  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod.

AnIäggningstiIlgångar

Immateriella  och materiella  anIäggningstiIlgångar  redovisas  till  anskaffningsvärde  minskat  med  ackumulerade

avskrivningar  enligt  plan  och eventuella  nedskrivningar.  Anskaffningsvärdet  består  av inköpspriset  och utgifter  som

är direkt  hänförliga  till  förvärvet  för  att  bringa  den  på plats  och i skick  att  användas.  Tillkommande  utgifterinkluderas

endast  i tillgången  eller  redovisas  som en separat  tillgång,  när  det  är sannolikt  att  framtida  ekonomiska  fördelar  som är

förknippade  med posten  kommer  att  tillfalla  företaget  och att  anskaffningsvärdet  för  detsamma  kan mätas  på ett

tillförlitligt  sätt.  Alla  övriga  kostnader  för  reparationer  och underhåll  samt  tillkommande  utgifter  redovisasi

resultaträkningen  i den  period  då de uppkommer.

Då skillnaden  i fiörbrukningen  av en materiell  anläggningstilIgångs  betydande  komponenter  bedöms  vara  väsentlig

delas  tillgången  upp  på dessa komponenter.

Avskrivning  skerlinjärt  övertillgångens  uppskattade  nyttjandeperiod,  vilken  uppskattas  till  fem  (5) år. Bedömda

nyttjandeperioder  och avskrivningsmetoder  omprövas  om det  finns  en indikation  på att  dessa har  förändrats  jämfört

med  uppskattningen  vid  föregående  års balansdag.  Effekten  av eventuella  ändringari  uppskattningar  och

bedömningarredovisasframåtriktat.  AvskrivningpåbörjasnärtilIgångentasibruk.

Finansiella  instrument

En ffnansiell  tillgång  eller  finansiell  skuld  redovisas  i balansräkningen  när  företaget  blir  part  till  instrumentets

avtalsenliga  villkor.  En finansiell  tillgång  bokas  bort  från  balansräkningen  när  den avtalsenliga  rätten  till  kassaflödet

från  tillgången  upphör,  regleras  eller  när  företaget  förlorar  kontrollen  över  den.  En finansiell  skuld,  eller  del av

finansiell  skuld,  bokas  bort  från  balansräkningen  när  den  avtalade  fijrpliktelsen  fullgörs  eller  på annat  sätt  upphör.

Finansiella  instrument  värderas  och redovisas  utifrån  verkligt  värde.  Kortfristiga  skulder  värderas  till  nominellt  belopp.

a S1yqdJYFu-By19_yYFd
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Not  2: Totala  intäkter  per  verksamhetsområde

UI Gemensamt,  Redaktionen  och  övrig  administrativ  verksamhet

Medlemsavgifter

Nettoomsättning

Anslag/bidragfrån  Utrikesdepartementet

Övriga  bidrag  och gåvor

Summa

UI forskningsövergripande  inklusive  programverksamhet

Nettoomsättning

Anslag/bidragfrån  Utrikesdepartementet

Övriga  bidrag  och  gåvor

Summa

Externa  forskningsbidrag  inklusive  UD-anslag  för  Särskilda  forskningsprogrammet

Nettoomsättning

Externa  forskningsrelaterade  bidrag

Anslag/bidragfrån  Utrikesdepartementet

Öwiga  bidrag  och gåvor

Summa

Totala  intäkter

2020

617

5 040

12740

480

18  878

2 450

6 585

172

9 208

9 944

3 700

13  644

41 729

2019

728

5 990

1l  451

575

18  744

2 094

8 101

328

IO 524

6 152

3 700

9 852

39 120

Specifikation  över  kostnader  för  större  forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Powershift  in East  Asia

Translating  Global  Normsinto  National  Action

International  relations  2.0

Vulnerable  Cities

Peace  and  the  Politics  of  Memory

Kulturarv  efter  konflikt

Folkräkning  och Frihetskamp  iIndien

Nationell  självst.  och  europ.  integration

Ma  naging  Creeping  Crises

Gendarmeriet  i Persien  1911-1916

Vägen  till  koIdioxidneutraIitet

fossilfria  samhällen?

Finansiär  "

MMW

MSB

MMW

Formas

RJ

VR

VR

MMW

MSB

RJ

EM/SU

Formas

Beviljat  belopp

6 604

2 086

5 140

2 142

6 765

4 800

2 850

2 800

4 100

2 680

1262

7 498

Kostnader

2020

305

548

727

681

576

33

614

317

1395

600

406

1067

7 269

Kostnader

2019

513

322

1008

255

1 sg;

1635

558

402

439

186

6 910

MSB = Myndigheten  för samhällsskydd  och beredskap

VR =  Vetenskapsrådet

EM = Energimyndigheten

MMW  = Marianne  och Marcus Wallenbergs  stiftelse

Rl = Riksbankens Jubileumsfond

(j  S1yqdJYFu=Byl(lyYFd



Utrikespolitiska  institutet  org. 802005-9518

Not 3: Anslag/bidrag från Utrikesdepartementet

UD basanslag

Anslagtill  särskilda  forskningsprogrammet

Övriga LID bidrag

2020

19 17S

3 700

150

23 025

2019

19175

3 700

377

23 252

Not  4: Anställda  och  personalkostnader

Medelantalet  anställda

Kvinnor

Män

Löner  och andra  ersättningar

Direktör

Övriga anställda

Sociala kostnader

Pensionskostnaderför  direktör

Pensionskostnaderföröwiga  anställda

Öwiga sociala avgifter  enligtlag  och avtal

Totala  löner,  ersättningar,  sociala  kostnader  och pensionskostnader

2020

16

8

24

1222

16 668

17 890

493

1699

5 239

7 431

25 321

2019

22

7

29

1212

16 562

17 773

451

1950

5 462

7 862

25 636

Könsfördelning  bland  ledande  befattningshavare

Antal  styrelseledamöter

varav  kvinnor

Antal  övriga befattningshavare  inkl direktör

varav  kvinnor

2020-12-31  2020-12-31

1l

6

9

3

1l

6

9

3

Not  5: Balanserade  utgifter  för  IT-system

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

2020-12-31  2019-12-31

2 549 2 549

2 549 2 549

-1 402 -892

-510 -510

-1 912 -1 402

637 1 147

(3/ siyqo.inP\eyigyypo



Utrikespolitiska  institutet  org.  802005-9518

Not  6: Materiella  anläggningstillgångar

Maskiner  & Inventarrer

Ingående  anskaffningsvärden

Åretsinköp

Årets  utrangeringar/försäljningar

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets  utrangeringar/försäljningar

Lltgående  ackumulerade  avskrivningar

Lltgående  planenligt  restvärde

2020-12-31

4 698

60

4 758

-4 478

-64

-4 542

216

2019-12-31

4 499

199

4 698

-4 450

-27

-4 478

220

Not  7: Kort-  och  långfristiga  placeringar

Ungfristiga  placeringar

Nordea  Stratega  10

Nordea  Stratega  30

Totalt

Kortfristiga  placeringar

Nordea  Institutionell  Kortränta

Nordea  Bostadsobligationsfond

Nordea  Swedish  Bond Stars

Totalt

Totalt  långfrlstlga  placerlngar

2020-12-31

Marknads-

värde

3 616

1571

5 187

1012

1510

3 513

6 035

2020-12-31

Bokfört

värde

3 616

1 S71

5 187

1012

1510

3 513

6 035

2019-12-31

Marknads-

värde

3 534

1  S36

5 070

1005

1496

3 493

5 994

2019-12-31

Bokfört

värde

3 534

1536

5 070

1005

1496

3 493

5 994

o

Not  8: Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Förutbetalda  hyror

Förutbetalda  försäkringspremier

Övriga poster

Totalt

2020-12-31  2019-12-31

699

30

496

1225

705

30

282

1017

Not  9: Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Personalrelaterade  kostnader

('vriga  upplupna  kostnader

Förutbetalda  intäkter
Totalt

2020-12-31  2019-12-31

1636

437

3 725
s 7gg

1600

458

3 877
5 935

Not  IO:  Oförbrukade  medel

Pågående  forskningsprojekt

Särskilda  forskningsprogrammet

Totalt

g  S1yqdJVF'iifByl9y'/Fd

2020-12-31

6 105

3 447

g ssz

2019-12-31

2 369

2 341

4 709



Utrikespolitiska  institutet  org.  802005-9518

Not  11:  Ställda  säkerheter  och  eventualförpliktelser

Ställda  säkerheter

EventuaIförpIiktelser

2020-12-31  2019-12-31

Inga  Inga

Inga  Inga

Underskrifter

Stockholm  datum  enligt  digital  signatur

Marie  Söderberg

ordförande

Julius  Liljeström

vice  ordförande

Christer  Ahlström

direktör

Marie  Cronqvist Annika  Ström  Melin Gunnar  Wetterberg

Johan  Eriksson Isabell  Schierenbeck Annika  Winsth

Ylva Lindahl" Rouzbeh  Parsi"

"  OV personalföreningen utsedd ledamot

Vår  revisionsberättelse  har  avgivits  enligt  digital  signatur

Martin  Sjöberg

BDO, Auktoriserad  revisor

Anna  Hammargren

UD, Lekmannarevisor

I
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  årsmötet/plenaimötet  i Utrikespolitiska  Institutet

Org.nr.  802005-9518

Rapport  om årsredovisntngen

Uttalanden

Vi  har  uÖrt  en revision  av årsredovisningen  f?'r Uttikespolitiska

Institutet  för  räkenskapsåret  2020.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet

med  årsredovisningslagen  och  ger  en i alla  väsentliga  avseenden

rättvisande  bild  av föreningens  finansiella  ställning  per  den 31

december  2020  och av dess finansiella  resultat  för  året  enligt

årsredovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med

årsredovisningens  övriga  delar.

Grund  fijr  iittalanden
Vi  har  utf?5rt revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.

Revisorernas  misvar  enligt  denna  sed beskrivs  närmare  i avsnitten

"Den  auktoriserade  revisoms  ansvar"  samt  "lekmannarevisoms

ansvar".  Vi  är oberoende  i förhållande  till  föreningen  enligt  god

revisorssed  i Sverige.  Jag som  auktoriserad  revisor  har  fullgjort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi  anser  att de revisionsbevis  vi  har  inhämtat  är tillräckliga  och

ändamålsenliga  som gnind  f'ör våra  uttalanden.

Sfflrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  att årsredovisningen  upprättas

och  att den ger  en rättvisande  bild  enligt  årsredovisnings1agen.

Styrelsen  ansvarar  även  t?)r den intema  kontroll  som  den  bedömer

är nödvändig  för  att upprätta  en årsredovisning  som  inte  innehåller

några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på

oegentligheter  eller  misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för

bedöit+tuingen  av t?5reningens  f?'rmåga  att fortsätta  verksamheten.

Den  upplyser,  när  så är tillämpligt,  om  förhållanden  som  kan

påverka  förmågat+  att fortsätta  verksanföeten  och att använda

antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas

dock  inte  om styrelsen  avser  att likvidera  f?'reningen,  upphöra  med

verksamheten  eller  inte  har  något  realistiskt  altemativ  till  att göra

något  av detta.

Den  auktoriserade  revisorns  ansvar

Jag har  att utföra  revisionen  enligt  Intemational  Standards  on

Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  mål  är att

uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om  huruvida  årsredovisningen

som  helhet  inte  innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig

dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag.  Rimlig  säkerhet  är en

hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för  att en revision  som

utförs  enligt  ISA  och  god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att

upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om en sådan  finns.  Felaktigheter

kan  uppstå  på gnu'id  av oegentligheter  eller  misstag  och  anses vara

väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  igen  kan  f'örväntas

påverka  de ekonotniska  beslut  som  användare  fattar  med  gnuid  i

årsredovisningen.

Som  del av en revision  enligt  ISA  använder  jag  professionellt

omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela

revisionen.  Dessutom:

ö identifierar  och  bedömer  jag  riskema  för  väsentliga  felaktigheter  i

årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller

misstag,  utformar  och  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån

dessa risker  och  inhämtar  revisionsbevis  som  är tillräckliga  och

ändamålsenliga  f?5r att utgöra  en gmmd  för  mina  uttalanden.  Risken

för  att inte  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  till  fÖljd  av

oegentligheter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet  som  beror  på

misstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta  agerande  i maskopi,

f?'rfalskning,  avsi2ct1iga utelämnanden,  felaktig  information  eller

åsidosättande  av intem  kontroll.

* skaffar  jag  mig  en förståelse  av den del av '[?)reningens  intema

kontroll  som  har  betydelse  fÖr min  revision  för  att utforma

granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn  till

omständighetema,  men  inte  för  atk uttala  mig  om  effektiviteten  i

den interna  kontrollen.

a utvärderar  jag  län'+pUgheten  i de redovisningspr'nciper  som

används  och  igheten  istyrelsens  uppskattningar  i redovisningen

och tilföörande  upplysningar.

a drar  jag  en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  använder

antagandet  om fortsatt  drift  vid  upprättandet  av årsredovisningen.

Jag drar  också  en slutsats,  med  giund  i de inhämtade

revisionsbevisen,  om  hunivida  det finns  någon  väsentlig

osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana  händelser  eller  förhållanden  som

kan  leda  till  betydande  tvivel  om  föreningens  förmåga  atk fortsätta

verksamheten.  Om  jag  drar  slutsatsen  att det  finns  en väsentlig

osäkerhetsfaktor,  måste  jag  i revisionsberättelsen  fösta

uppmärksamheten  på upplysningama  i årsredovisningen  om  den

väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om  sådana  upplysningar  är

otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om  årsredovisningen.  Mina

slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som  inhämtas  ffam  till

datutnet  f?'r revisionsberätte1sen.  Dock  kan  framtida  händelser  eller

'f?'rhållanden  göra  att en f'örening  inte  längre  kan  fortsätta

verksamheten.

a utvärderar  jag  den övergripande  presentationen,  sttukhiren  och

innehållet  iårsredovisningen,  däriblandupplysningarna,  och  om

årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionema  och

händelsema  på ett sätt som  ger  en rättvisande  bild.

Jag måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens  planerade

omfattning  och  g satnt  tidpunkten  för  den. Jag måste  också

informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,

däribland  de eventuella  betydande  brister  i den interna  kontrollen

som  jag  identifierat.

Lekmannarevisorns  ansvar

Jag har  att utföra  en revision  enligt  revisionslagen  och  dänned

enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitk  mål  är att uppnå  en ig

grad  av säkerhet  om  huruvida  årsredovisningen  har  upprättats  i

enlighet  med  årsredovisnings1agen  och  om  årsredovisningen  ger  en

rättvisande  bild  av föreningens  resultat  och  ställning.



Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  oeh andra  författningar

samt  stadgar

Uttalande

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi  även  utt?5rt  en

revision  av  styrelsens  förvaltning  f?5r Utrikespolitiska  Instihitet  för

räkenskapsåret  2020.

Vi  tillstyrker  att  årsmötet  / plenarmötet  beviljar  styrelsens

ledamöter  ansvarsföhet  f?'r  räkenskapsåret.

Grund fijr  uttalande
Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt

ansvar  enligt  denna  beskrivs  näimare  i avsnittet  "Revisoms  ansvar".

Vi  är  oberoende  i 'förhållande  till  föreningen  enligt  god  revisorssed  i

Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fii%ort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi  har  inhämtat  är tillräckliga  och

ät+datnålsenliga  som  gnind  för  vårt  uttalande.

Sfflrelsens ansvar
Det  är  styrelsen  som  ansvarar  för  f?'rvalhiingen  enligt  stadgarna.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av  förvaltningen,  och  därmed  vårt

uttalande  om  ansvarsföhet,  är att  inhämtarevisionsbevis  f?5r att  med

en ig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om  någon  styrelseledamot

i något  väsentligt  avseende  f?5retagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig

skyldig  till  någon  f?5rsumme1se  som  kan  f?'ranleda

ersättningsskyldighet  mot  föreningen.

Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av  säkerhet,  men  ingen  garanti  f?'r

att  en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i Sverige  alltid

kommer  att  upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan

föranleda  ersättningssky1dighet  mot  föreningen.

Som  en del  av  en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige

använder  den  auktoriserade  revisorn  professionellt  omdöme  och  har

en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.

Granskningen  av f?)rvaltningen  grundar  sig  främst  på  revisionen  av

räkenskaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som  utf?'rs

baseras  på den  auktoriserade  revisoms  professionella  bedön'ining

och  övriga  valda  revisorers  bedömning  med  utgångspunkt  irisk  och

väsentlighet.  Det  innebär  att  vi  fokuserar  granskningen  på  sådana

åtgärder,  otnråden  och  förhållanden  som  är  väsentliga  för

verksamheten  och  där  avsteg  och  överträdelser  skulle  ha särskild

betydelse  för  f?'reningens  situation.  Vi  går  igenom  och  prövar

fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och  andra

f'örhållanden  som  är  relevanta  för  vårt  uttalande  om  ansvarsföhet.

Stockholm  datum  enligt  digital  signatur

Mmtin  Sjöberg Anna  Hammargren

Auktoriserad  revisor Lekmannarevisor



IBDO
Tel: 010171  50 00
www.bdo.se

Sveavägen  53
Box 6343,  102 35 Stockholm

Utrikespolitiska  Institutet

Stockholm  den 7 juni  2021

Mot  bakgtund  av t6rfrågan  från  Utrikespolitiska  Institutet,  i syfte  att styrka  för  omgivningen

att styrelseledamöterna  har  skrivit  under  årsredovisningen,  bekräftar  jag  härmed  att samtliga

styrelseledamöter  bar  elektroniskt  undertecknat  årsredovisningen  för  räkenskapsåret  2020.

Med  vänliga  hälsningar,

Auktoriserad  revisor

BDO M;ilardalen  AB, 556291-8473

BDO AB, is a member  of  BDO Inkernational  Limited,  a uK company  llmlted  by guarantes.


