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institutet

Utrikespolitiska

Styrelsen

institutet

org. 802005-9518

och direktören

för Utrikespolitiska

säte i Stockholm,

får härmed

Årsredovisningen

är upprättad

institutet,

avge årsredovisning

i svenska

med organisationsnummer

för räkenskapsåret

kronor,

802005-9518

och

2021.

SEK.

FörvaItningsberättelse
Utrikespolitiska
information

institutet

om utrikespolitiska

ändamål

frågor.

institut

Huvudman

och en plattform

för forskning,

för UI är Utrikespolitiska

analys

samfundet

och

som har till

att driva UI.

Ul:s uppdrag
Genom

(UI) är ett oberoende

är att främja

intresset

sin unika kombination

målgrupper

såsom forskare,

allmänheten.

Samtidigt

Ul:s perspektiv

men fokus

av Ul:s forskare

i sakfrågor.

expertmedverkan
En overvaganae
ramanslag

omfattar

ael aV UI:S meaei

till institutet,

frågor

Uttalanden,

produceras

med särskild

artiklar,

rapporter

av en fristående

intresserade

betydelse

utgivning

av tryckta

för Sverige.

eller policydokument
organisation

redaktion.

analys samt deltagande

seminarier,

xommer

rran utriKesaepartememet,

anslag till det särskilda

forskningsprogrammet

om Kina, samt projektbidrag

också från forskningsfinansiärer

Jubileumsfond,

och den utrikespolitiskt

olika

för dessa grupper.

är deras egna. UI som oberoende

publikationer

frågor.

når UI ut till många

iinternationella
och digitala

tarinte

I
nätverk.

publikationer

samt

i media.

kunskapscentrum
kommer

analys.

ingår även policyrelaterad

Informationsverksamheten

skolor

ligger på internationella

och analytiker

Ul:s övriga

forskningsuppdraget

media,

om, utrikespolitiska

och folkbildning

UI också som mötesplats

baseras på vetenskaplig

producerade
ställning

kunskapen

policyanalys

samhällsaktörer,

fungerar

är brett

Ul:s forskning

för, och fördjupa

av forskning,

uppdrag

prenumerationer

till Centrum

som exempelvis

från andra organisationer,

på Världspolitikens

Dagsfrågor,

rrarmor

allI

TOrm aV ert

(SFP) och Nationellt

för Östeuropastudier.
Vetenskapsrådet

exempelvis

I

Medel

till UI

och Riksbankens

Sida och MSB, från försäljning

Landguiden

och medlemskap,

av

samt entråintäkter

från seminarieverksamheten.
Direktören

leder ledningsgruppen

forskningsledaren,

2021 års slut uppgick

Vid institutet

och den administrativa

till sammanlagt

finns för närvarande

Europaprogrammet
transatlantiska

som består av fyra programchefer,

redaktionschefen

55 personer

fyra program

- om europeiskintegration

omräknat

chefen.
till heltid

två centrumchefer,
Antalet

anställda

medarbetare

48 personer.

och två centrum:
och säkerhet

samt Europas

internationella

och

relationer.

Mellanöstern-

och Nordafrikaprogrammet

- om geopolitiska

dragkamper

i Asien, Asiens globala

påverkan

och social transformation

i regionen.
Asienprogrammet
demokratii

Programmet
global

- om maktrelationer

samt normer

och

Asien.

styrning

för global

politik

med inriktning

och säkerhet

mot klimat

Centrum

för Östeuropastudier

(SCEEUS)

Nationellt

kunskapscentrum

om Kina (NKK)

ai

- om fred och säkerhet,

och energi.
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genus och rättigheter,

samt

vid

Utrikespolitiska

institutet

Väsentliga
Under

org. 802005-9518

händelser

2021 fortsatte

seminarier

pandemin

genomfördes

delen

av året

Trots

detta

påbörjades

som placerats

under

att medföra

som webbinarier

etableringen

vid UI. Nationellt

en centrumchef

året

en biträdande

CentrumbiIdningarnas

förändringariinstitutets

och personalen

arbetade

av de två av regeringen

kunskapscentrum

och sju medarbetare.

centrumchef,

omfattande

expertgrupper

hemifrån

beslutade

under

nationella

Alla

den största

kunskapscentrum

om Kina (NKK) var vid årets slut bemannat

Centrum

centrumchef

verksamhet.

för Östeuropastudier

(forskningsansvarig),

konstituerades

(SCEEUS) bemannades

samt sex övriga

och inledde

med

sitt arbete.

med en

medarbetare.

Expertgruppernas

uppgift är att bistå med den övergripande inriktningen för verksamheten, nätverkande, samt föJa
upp dess kvalitet

och relevans.

Kinas sanktioner

mot

utveckling

NKK:s uppbyggnad.
säkerhetsanalys
Under

omfattande

arbetsgrupp
behov

Styrelsen

tog emot

anställning

direktör
extra

resten

projektbidrag

genomförandet
Council),

direktör

den sista augusti

tillförordnad
UI erhöll

av Strategic

två rapporter,

Asienenhet

omfattar

Foundation

beviljades
(Sydkorea).

Ett nytt expertnätverk,
under

konferens.

denna

Nätverket

Christer

under

och olycklig

men som inte äventyrade

året.

Bland annat

IT-säkerhet

från sina nuvarande

att leta lämpliga

har en

samt fysiskt
lokaler

nya lokaler

skydd.

senast

2025.

och att

det nya kontoret.

Ahlströms

avskedsansökan

ordförande

av året. Jakob

Hallgren

från UD för projektet
Forum

flytta

fick i uppdrag

då styrelsens

Marie

den 28 maj. Han avslutade
Söderberg

rekryterades
"Analysstöd

India (ett samarbete
av Indienpodden,

Indien".

mellan

samt

iklädde

sig rollen

till att bli ny direktör
Medlen

UI och Sweden

återkommande

sin
som

under

hösten

finansierade
India Business

konsultationer

med UD:s

i New Delhi.

ett forskningsprojekt
Projektet

löper

med fokus

året.

att behöva

flytt

ledning

personalsäkerhet,

funktioneri

sex avsnitt

och ambassaden

2021

startades

inför

och nödvändiga

av 2021 var en oväntad

av institutets

på UI har intensifierats

vilken

året blev det klart att UI kommer

En särskild

i början

hantering

Säkerhetsarbetet

genomförts,

identifiera

Under

NKK:s chef Björn Jerdån

som föranledde

Nätverket
koordineras

om Sveriges

relationer

över två år och engagerar

på hur EU bättre

har fått

preliminär

från det tyska

kan möta
finansiering

med Nordkorea

medel

fyra associerade

digitala

utmaningar

forskare.
från

och har genomfört

utrikespolitiska

samfundet

av Korea

Kina,

en första

DGAP med UI som

partner.
En större
Peking

studie

isamarbete

presenterades

med EU:s handelskammare

rapporten

"The

i Kina genomfördes.

Vid lanseringen

Shape of Things to Come: The Race to Control

i

Technical

Standardisation".
Två rapporter
intressen,

skrevs för Försvarsmaktens

en om scenarier

2021 genomfördes
med forskare

räkning,

för Kinas framtida

även analysprojektet

från Institutet

för globala

CI

konflikter

och svenska

stabilitet.

"Sustainable
studier

en om framtidens

development

vid Göteborgs

in times

universitet.
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of crisis"

isamarbete

Utrikespolitiska institutet org. 802005-9518

Ett samarbete
samarbete
under

med de nordiska

och politiska

året.

Projektet,

cooperation

Under

amid

under

de globala
mängd

seminarier

besök

utveckling,

och artiklar

trafiken

till 17 procent.

Ul:s podd

Utblick

lyssningar

Ul:s forskare

startade

hösten
publik,

ökade

Ul:s forskare

under

skicka

av flyttens
högre

med Statens

under

detta

Projektet

om

omfattade

en

till dessa.
och till databasen

med året innan.

och med

Det treåriga

och öka kännedomen

Landguiden.

För Landguiden

2021 och utgör

Antalet

uppgick

en kanal för att föra

en professionell

inramning.

ut

Antalet

år.

och till viss del även i internationell,

media

under

året.

2021
forskningsfinansiering
inriktat

under

på att genomföra

av 2021 inleddes

på nytt

2019 och 2020, vilket

forskningsprojekten

arbetet

gjorde

och publicera

med olika forskningsansökningar,

2022.
fortsatta

som skall uppnås

2023.

expansion
Denna

upp till den långsiktiga

tillväxt

kommer

att påverka

Ul:s framtida

lokalbehov

verksamhetsmässiga

hyra och för flytten
som värd.

objekt

första

och att leta alternativa

och ekonomiska

i sig. Framgångsrikt
Förberedelser

halvåret

2022.

Christer

Ahlström

inleddes

risker,
letande

samt

kontor
beslut

resulterade

med ambitionen

omfattade
om budget

i ett lovande
att ingå

Styrelse
Marie

Söderberg

Torbjörn
Johan

(ordf.)

Becker
Eriksson

Erika Ferrer
Isabell

Schierenbeck

Annika

Ström

Gunnar
Annika

Melin

Wetterberg

(vice ordf.)

Winsth

I styrelsen

ingick

representanterna

också institutets
Rouzbeh

att

positivt.

Fastighetsverk

gällande

första

i svensk,

storlek

precisera

också en bedömning

hyreskontrakt

jämfört

detta

under

och verksamhet

med att närmare

"Nordic

ForumCiv.

kunskap

utmaningar".

knutna

för de två centrumbiIdningarnas

för både en framtida
objekt

slutet

och personalmässiga

hela Ul:s ekonomi
Arbetet

flitigt

in ansökningar

2021 lades även grunden
verksamhets-

under

i att erhålla

Mot

av nordiskt

genomfördes

i rapporten

av Sida genom

för, sprida

Utrikesmagasinet

format

2021 mer har varit

sig, än att söka nya medel.

analys

av pandemin,

resulterade

"Demokratins

utvecklades

efter

var framgångsrika

för att kunna

temat

2020 men

deltog

händelser

forskningsarbetet

intresse

i ett modernt

stadigt

och analytiker

Väsentliga

under

steg med 50 procent

till en bred

per avsnitt

ministerrådet,

som finansierats

till webbtidningen

på Utrikesmagasinet

till följd

med kommunikationsinsatser

markant

ökningen

Ul:s forskning

av Nordiska

hade som mål att väcka

för hållbar

FIIA, DIIS och NUPI gällande

restrictions".

UI ettinformationsprojekt

2019-2021

målen

2021 ökade

travel

instituten

av inresebegränsningarna

som finansierades

pandemic

året avslutade

projektet

utrikespolitiska

konsekvenser

direktör

(20210101-

Parsi och Ylva Pettersson.

a I

I

S1KLy_7v5-ry581_7w5

20210831),

samt

de fackliga

både

Utrikespolitiska

institutet

Flerårsöversikt

org. 802005-9518

(tkr)
2021

Nettoomsättning
Balansomslutning

till vinstdisposition

Styrelsen

och direktören

föreslår

2019

2018

2017

7235

8 108

8 812

9 464

12 211

33 966

30 359

24 963

24 242

24 087

30%

39%

44%

42%

37%

SOliditet

Förslag

2020

att till förfogande

stående

vinstmedel

balanseradvinst

(kronor):

11966501

åretsresultat

-1659111
10 307 390

disponeras

så att i ny räkning

överföres

10307390

FORANDRING

AV EGET KAPIT AL

Tkr

Balanserat
resultat
Ingående

eget kapital

per 1 januari

2020

760

760

-760

resultat

Utgående

eget kapital

per 31 december

2020

10 956

resultat
eget kapital

per 1 januari

2021

eget kapital

per 31 december

iu I

2021

1011

-1 011

1l

I

Arets
resultat
:i oii

resultat

Utgående

IO11

IO 956

Disposition
Årets

Summa
eget kapital
IO 956

1011

Balanserat

Ingående

resultat

IO 196

Disposition
Årets

Årets

S1KLy_7v5-ry581_7W5

967

1011
1l

Summa

967

eget

kapital
Il

967

-1 659

-1 659

-1 659

10 307

Utrikespolitiska

institutet

org. 802005-9518

2021

Not

RESULT ATRAKNING

2020

Tkr

Rörelsens

2

intäkter

Nettoomsättning
Externa

forskningsreIaterade

bidrag
3

Anslag/bidrag från Utrikesdepartementet
Övriga

bidrag

och intäkter

7 235

8 108

7 652

9 944

31 025

23 025

90

653

46 00I

Förändring
Summa

oförbrukade

medel

intäkter

Rörelsens
Externa
Övriga

produktionskostnader
kostnader
4

Personalkostnader
Avskrivningar

av materiella

kostnader

Rörelseresultat

ränteintäkter

Räntekostnader
Resultat

Årets

-4 768

42 953

36 962

-1 588

-1 119

- 9 278

- 9 081

-33 464

- 25 321

-574

-574

-44 904

-36 095

-1 950

867

303

145

och immateriella

anläggningstilIgångar

Övriga

-3 048

kostnader

externa

Summa

41 729

efter

och liknande

och liknande
finansiella

intäkter

-12

kostnader

poster

resultat

I0
I

I

S1KLy_7v5-ry581_7w5

-1

-1 659

10I1

-1 659

101I

Utrikespolitiska

institutet

org. 802005-9518

Not

BALANSRAKNING

2021-12-31

2020-12-31

Tkr
TILLGANGAR
AnläggningstiIlgångar
5

127

637

och inventarier

6

152

216

placeringar

7

5 523

5 187

5 803

6 040

121

1 163

Balanserade
Maskiner

utgifter

Långfristiga

för IT-system

0msättningstillgångar
Kundfordringar
Skattefordran

o

24

Övriga

o

70

fordringar

Förutbetalda
Övriga

kostnader

kortfristiga

och upplupna

intäkter

1225

6 004

6 035

placeringar

Kassa och bank

SUMMA

1273

TILLGÅNGAR

20 765

15 826

28 164

24 343

33 966

30 383

1l

IO 956

EGET KAPIT AL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat
Årets

resultat

resultat

967

-1 659
10 307

Kortfristiga

Leverantörsskulder

967

2 694

1328

110

skulder

Upplupna

kostnader

Oförbrukade

SUMMA

1l

skulder

Skatteskuld
Övriga

1011

och förutbetalda

intäkter

forskningsmedel

EGET KAPITAL

OCH SKULDER

a I

S1KLy_7v5-ry581_7w5
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o

1686

1737

6 569

5 799

12 600

9 552

23 659

18 416

33 966

30 383

Utrikespolitiska

NOTER

institutet

TILL

org. 802005-9518

ÅRSREDOVISNINGEN

(alla belopp i Tkr)
Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna

upplysningar

Årsredovisningen

har upprättats

2012:1 Årsredovisning

med tillämpning

och koncernredovisning

av årsredovisningslagen

(K3). Tillämpningen

och Bokföringsnämndens

allmänna råd BFNAR

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 övriga
prenumerationer
inom projekten.

periodiseras över aktuell löptid. Forskningsrelaterade

bidrag periodiseras utifrån upparbetade

kostnader

Skatt
Då Utrikespolitiska
Immateriella

institutet

är en allmännyttig

ideell förening sker beskattning endast för särskild löneskatt.

anläggningstillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade

immateriella

samtliga utgifter som avser framtagandet

anIäggningstiIlgångar

av en internt upparbetad

enligt aktiveringsmodeIlen.

immateriell

anläggningstillgång

Det innebär att

aktiveras och skrivs av

under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Anläggningstillgångar
Immateriella

och materiella anl%gningstiIlgångar

enligt plan och eventuella nedskrivningar.

redovisas till anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet

minskat med ackumulerade

består av inköpspriset

till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande

utgifter inkluderas endast i tillgången eller

redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
kommer att tillfalla företaget
kostnader för reparationer

och att anskaffningsvärdet

för detsamma kan mätas på ett tillförlitligt

och underhåll samt tillkommande

avskrivningar

och utgifter som är direkt hänförliga

utgifter redovisas i resultaträkningen

med posten

sätt. Alla övriga
i den period då de

uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anIäggningstiIIgångs betydande komponenter
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod,
nyttjandeperioder
uppskattningen

och avskrivningsmetoder

bedöms vara väsentlig delas

vilken uppskattas till fem (5) år. Bedömda

omprövas om det finns en indikation

på att dessa har förändrats jämfört

vid föregående års balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar

redovisas framåtriktat.

med

och bedömningar

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen
upphör, regleras eller när företaget förlorar
från balansräkningen

kontrollen

när den avtalade förpliktelsen

när företaget

blir part till instrumentets

avtalsenliga

när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången

över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort

fullgörs eller på annat sätt upphör.

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

belopp.

Utrikespolitiska

institutet

Not 2: Totala

org. 802005-9518

intäkter

per verksamhetsområde

2021

UI Gemensamt,

Redaktionen

och övrig

administrativ

2020

verksamhet

Nettoomsättning

4 785

5 658

12 337

12 740

90

480

17 212

18 878

Nettoomsättning

2 450

2 450

Anslag/bidrag från Utrikesdepartementet

6 988

6 585

o

172

Anslag/bidrag från Utrikesdepartementet
Övriga

bidrag

och gåvor

Summa

Ul forskningsövergripande

Övriga

bidrag

inklusive

programverksamhet

och gåvor

Summa

Externa

forskningsbidrag,

inklusive

UD-anslag

9 438

9 208

7 652

9 944

3 700

3 700

352

13 644

för Särskilda

forskningsprogrammet
Externa

forskningsreIaterade

UD-anslag

för Särkilda

bidrag

forskningsprogrammet

Summa

Il

Nationella

kunskapscentrum

UD-anslag/bidrag för centrumen NKK och SCEEUS

8 000

Summa

8 000

Totala

intäkter

46 001

iu I

S1KLy_7v5-ry581_7w5
I

41 729

lJtrikespolitiska

forts

institutet

org.

Not 2: Totala

Specifikation

802005-9518

intäkter

över

per verksamhetsområde

kostnader

för större

forskningsprojekt

Beviljat
belopp

Kostnader

2021

2020

Forskningsprojekt

Finansiär

Powershift

in East Asia

MMW

6 604

Translating

Global

MSB

2 086

687

548

MMW

5 140

516

727

Formas

2 142

o

681

RJ

6 765

847

576

VR

4 800

513

33

International

Norms

relations

Vulnerable

2.0

Cities

Peace and the Politics
Kulturarv

efter

of Memory

konflikt

Folkräkn.

& frihetskamp

Nationell

självst.

Managing

into Nat. Action

Creeping

Gendarmeriet

i Indien

och europ.

integration

Crises

i Persien 1911-1916

Vägen till koIdioxidneutraIitet
Klimatklubbar

& negativa

MSB

=

VR

Vetenskapsrådet

EM
SU

=
=
=

MMW

Myndigheten

utsläpp

för samhällsskydd

*

Kostnader

=

Marianne

2 850

537

614

MMW

2 800

1 155

317

MSB

4 100

1 192

RJ

2 680

923

EM/SU

1262

Formas

7 498

och beredskap

RJ = Riksbankens

universitet
och Marcus

Wallenbergs

stiftelse

Jubileumsfond

a

305

VR

Energimyndigheten
Stockholms

1640

i S1KLy_7v5-ry581_7w5
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422

1395
600
406

1430

1067

9 861

7 269

Utrikespolitiska

institutet

org. 802005-9518

Not 3: Anslag/bidrag från Utrikesdepartementet

UD basanslag

2021

2020

19 175

19 175

UD-anslag/bidrag för centrumen NKK och SCEEUS

8 000

o

UD-anslag

3 700

3 700

Övriga

för Särkilda

forskningsprogrammet

UD bidrag

Not 4: Anställda

Medelantalet

150

150

31 025

23 025

2021

2020

och personalkostnader

anställda
16

Kvinnor

8

Män

24

Löner och andra

ersättningar
809

Direktör
Övriga

anställda

Sociala

22 989

16 668

23 798

17 890

537

493

kostnader

Pensionskostnader

för direktör

Pensionskostnader

för övriga

Övriga

sociala

Totala

löner,

avgifter

enligt

ersättningar,

Könsfördelning

bland

anställda
lag och avtal

sociala

ledande

kostnader

och pension

2 340

1699

6 790

5 239

9 667

7 431

33 464

25 321

befattningshavare
2021-12-31

Antal

varav

befattningshavare

Il
6

kvinnor

övriga

2020-12-31

1l

styrelseledamöter

varav
Antal

1222

10

inkl direktör

4

kvinnor

0

I

S1KLy_7v5-ry581_7w5
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institutet

org. 802005-9518

Not 5: Balanserade

utgifter

för IT-system
2021-12-31

Ingående

anskaffningsvärden

2020-12-31

2 549

2 549

2 549

2 549

-1 912

-1 402

Inköp
Utgående

Ingående
Årets

ackumulerade

anskaffningsvärden

avskrivningar

avskrivningar

Utgående

ackumulerade

Utgående

planenligt

Not 6: Materiella

avskrivningar

restvärde

- 510

- 510

- 2 422

-1 912

127

637

anIäggningstilIgångar
2021-12-31

Maskiner

& Inventarier

Ingående

anskaffningsvärden

Årets

2020-12-31

4 758
o

inköp

4 698
60

Årets utrangeringar/försäJningar
Utgående

Ingående
Årets

ackumulerade

anskaffningsvärden

avskrivningar

avskrivningar

4 758

4 758

-4 542

-4 478

- 64

- 64

-4 606

-4 542

152

216

Årets utrangeringar/försäIjningar
Utgående

ackumulerade

Utgående

planenligt

avskrivningar

restvärde

ia I

SföLy_7v5-ry58t7w5
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Not

7: Kort-

institutet

org. 802005-9518

och långfristiga

placeringar
2021-12-31

2021-12-31

värde

Långfristiga

Bokfört

Marknads-

Bokfört

Marknads-

2020-12-31

2020-12-31

värde

värde

värde

placeringar

Nordea

Stratega

10

3 781

3 781

3 616

3 616

Nordea

Stratega

30

1742

1742

1571

1571

5 523

5 523

5 187

5 187

1012

1012

1012

1012

1493

1493

1510

1510

3 499

3 499

3 513

3 513

6 004

6 004

6 035

6 035

Totalt

Kortfristiga

Nordea

placeringar

Institutionell

Kortränta
Nordea
Bostadsobl.fond
Nordea

Swedish

Bond

Stars
Totalt

Not

8: Förutbe51da

kostnader

och upplupna

intäkter
2020-12-31

2021-12-31

701

Förutbetalda

hyror

Förutbetalda

försäkringspremier

Övriga

570

poster

1273

Totalt

Not

9: Upplupna

kostnader

och förutbetalda

Övriga

upplupna

Förutbetalda

30

2 076

kostnader
kostnader

intäkter

Totalt

iu I

496
1225

intäkter
2021-12-31

Personalrelaterade

699

2

S1KLy_7v5-ry5t1_7w5

2020-12-31

1636

740

437

3 753

3 725

6 569

5 799

Utrikespolitiska

institutet

org. 802005-9518

Not 10: Oförbrukade

medel
2021-12-31

Pågående
Särskilda

forskningsprojekt
forskningsprogrammet

Totalt

Not 11: Ställda

säkerheter

2020-12-31

8 154

6 105

4 446

3 447

12 600

9 552

och eventuaIförpIikteIser
2021-12-31

2020-12-31

säkerheter

Inga

Inga

EventuaIförpIiktelser

Inga

Inga

Ställda

Underskrifter
Stockholm

Marie

datum

enligt

digital

signatur

Gunnar

Söderberg

ordförande

Wetterberg

vice ordförande

direktör

Erika Ferrer

Torbjörn

Becker

Johan

Eriksson

Isabell

Schierenbeck

Annika

Ström

Ylva Pettersson*

Rouzbeh

Melin

Parsi*

* av personalföreningen utsedd ledamot
Vår revisionsberättelse

Martin
BDO,

har avgivits

Auktoriserad

enligt

digital

signatur

Anna Hammargren

Sjöberg
revisor

Jakob Hallgren

UD Lekmannarevisor

irgtI

S1KLy_7v5-ry581_7w5
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Annika

Winsth

REVISIONSBERÄTTELSE
Till

årsmötet/plenarmötet

Org.nr.

i Utrikespolitiska

Institutet

802005-9518

Rapport

oegentligheter

om årsredovisningen

misstag,

Institutet
Enligt

en revision

av årsredovisningen

för Utrikespolitiska

vår uppfathiing

har årsredovisningen

med årsredovisningslagen
december

bild

finansiella

2021 och av dess finansiella

årsredovisningslagen.

Vi tillstyrker

upprättats
ställning

resultat

a utvärderar

med

fastställer

"Den

revisionen

revisoms
enligt

ansvar".

ansvar"

Vi k oberoende
i Sverige.

mitt yrkesetiska

som gnuid

Det är styrelsen
Styrelsen

är nödvändig

i f?'rhållande

när så är tillämpligt,

om fortsatt

Jag har att utföra
Auditing

(ISA)

revisorns
revisionen

som helhet inte innehåller
hög grad av säkerhet,
enligt

upptäcka

kan uppstå på gd
väsentliga

Jag måste infomiera

f?'r

omfattning

verksamheten.

Den Lekrnannarevisor

Standards

enligt

on

Som del av en revision

enligt

enlighet

Rimlig

revisionen.

är en

f?'r att en revision

i Sverige

som

alltid kommer

att

om en sådan finns. Felaktigheter
eller misstag

och anses vara

igen kan förväntas
fattar med giund

i

skeptisk

instffflning

under hela

för väsentliga

felaktigheter

Dessutom:

* identifierar

och bedömer jag riskema

ärsredovisningen,

vare sig dessa beror på oegentligheter

misstag,

och utf?5r granskningsåtgärder

utformar

dessa risker och inhämtar
ändamålsenliga

revisionsbevis

för att utgöra

f?'r att inte upptäcka

en gd

en väsentlig

eller

i

eller

bland annat utifrån

som är tillräckliga
för mina uttalanden.

felaktighet

sen

upplysningama,

och
Risken

till f?'ljd av

ryi

iakttagelser

S1KLy_7v5-ry5B1_7w5
1 l«l

revisorns

och
och om
och

planerade

f?5r den. Jag måste också
under revisionen,

brister

iden

intemakontrollen

ansvar

enligt revisionslagen

i Sverige.

om huruvida

bild av föreningens

Mitt

och därmed

mål !lr att uppnå en rimlig

årsredovisningen

med årsredovisnings1agen

rätkvisande

vare sig

säkerhet

ISA använder jag professionellt

och har en professionellt

händelser

om bland annat revisionei'i

betydande

en revision

god revisionssed

grad av säkerhet

mål är att

årsredovisningen.

omdöme

är

Mina

som jag identifierat.

drift tillämpas

Mitt

presentationen,

däribland

g samt tidpunkten

om betydelsefulla

felaktigheter,

beslut som användare

styrelsen

och
de eventuella

årsredovisningen

eller tillsawnans

de ekonomiska

jag den övergripande

i årsredovisningen,

informera

iSverige.

av oegentligheter

om de enskilt

inte längre kan fortsätta

göra att en förening

däribland

om hunivida

eller misstag.

felaktighet

om den

som it+hämtas ffatn till

f?'rhållanden

som kan

International

men är ingen garanti

en väsentlig

om årsredovisningen.
Dock kan framtida

Jag har att utföra

ISA och god revisionssed

fästa

i årsredovisningen

baseras på de revisionsbevis

och att använda

om fortsatt

några väsentliga

dessa beror på oegentligheter

att det finns en väsentlig

eller, om sådana upplysningar

uttalandet

som

att fortsätta

årsredovisningen
återger de underliggande
transaktionema
händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.

ansvar

grad av säkerhet

fömiåga

datumet för revisionsberätte1sen.

innehållet

verksatnheten.

om f[}rhållanden

och god revisionssed

uppnå en r'mlig

på upplysningarna

modifiera

* utvärderar

som inte innehåller

verksamheten

enligt

eller förhållanden

om föreninget+s

verksamheten.

som den bedömer

att fortsätta

drift. Antagandet

tvivel

osäkerhetsfaktom

otillräckliga,

upprättas

ansvarar styrelsen

fömiåga

att fortsätta

Den auktoriserade

använder

av årsredovisningen.

årsredovisningslagen.

dock inte om beslut har fattats om att avveckla

påverka

väsentliga

och

för att årsredovisningen

av årsredovisningen

Den upplyser,
antagandet

som
i redovisningen

i att styrelsen

måste jag irevisionsberättelsen

uppmärksamheten

vare sig dessa beror på

av f?'reningens

fÖmiågan

i

det finns någon väsentlig

Om jag drar slutsatsen

osäkerhetsfaktor,

har

slutsatser

en årsredovisning

bedömningen

utförs

verksamheten.

revisor

eller misstag.

Vid upprättandet

till

uppskattningar

drift vid upprättandet

om huruvida

till föreningen

är tillräcUiga

även för den it+terna kontroll

felaktigheter,

oegentligheter

med hänsyn

som avser sådanahändelser

kan leda till betydande

dessa krav.

bild enligt

för att upprätta

några väsentliga

om fortsatt

Lekmannarevisor

för våra uttalanden.

som har ansvaret

ansvarar

interna

t?5r att utfomia

i de redovisningspmciper

igheten i styrelsens
upplysningar.

osäkerhetsfaktor

i avsnitten

Jag som auktoriserad

vi har inhämtat

och att den ger en rättvisande

påverka

närmare

aiisvar

Sfflrelsens

som är lämpliga

revisionsbevisen,

i Sverige.

samt "Den

ansvar enligt

Vi anser att de revisionsbevis
ändamålsenliga

god revisionssed

denna sed beskrivs

revisoms

god revisorssed

fiillgjort

enligt

ansvar enligt

auktoriserade

eller

Jag drar också en slutsats, med gnind i de inhämtade

Grund Jör uttalanden
Revisorernas

infomiation

av den del av föreningens

* drar jag en slutsats om lämpligheten

och balai'sräkningen.

antagandet
Vi har utfört

felaktig

för n'+in revision

jag lätnpligheten

används och
och tillhörande

delar.

därf?5r att årsmöteUplenamiötet

resultaträkningen

som beror på

agerat+de imaskopi,

omständighetem4
men inte för att uttala mig om effektiviteten
den interna kontrollen.

per den 31

är förenlig

som har betydelse

granskningsåtgärder

avseenden

f?'r året enligt

Förvaltningsberätte1sen
övriga

kontroll

i enlighet

och ger en i alla väsentliga

av föreningens

årsredovisningens

kan innefatta

* skaffar jag mig en förståelse

f?'r år 2021.

rättvisat+de

oegentligheter

förfalskning,
avsiktliga utelämnanden,
åsidosättande av intern kontroll.

Uflalanden
Vi har utfört

är högre än för en väsentUg felaktighet

eftersom

har upprättats

och om årsredovisningen

resultat

och ställning.

i
ger en

Rapport

om andra

krav

enligt

lagar

och andra

författningar

Uttalande
Utöver

vår revision

revision

av årsredovisningen

av styrelsens

förvaltning

har vi även utfört

f?'r Utrikespolitiska

en

Institutet

f?'r

år 2021.
Vi tillstyrker

att årsmötet/plenarmÖtet

ansvarsföhet

för räkenskapsåret.

Grundfijr

beviljar

styrelsens

ledamöter

uttalande

Vi har utfört

revisionen

ansvar enligt

denna beskrivs

Vi är oberoende
Sverige.

enligt

god revisionssed
närmare

i förhållande

till f?'reningen

Jag som auktoriserad

yrkesetiska

i Sverige.

i avsnittet

revisor

Vårt

"Revisoms

enligt

har i övrigt

ansvar".

god revisorssed
fullgjort

i

mitt

ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis
ändamålsenliga

som gnind

vi har inhämtat

är tillräckliga

och

för vårt uttalande.

Slrelsens ansvar
Det är styrelsen
Revisorns

som ansvarar för f?'rvalhiingen.

ansvar

Vårt mål beträffande
uttalande
en

revisionen

om ansvarsföhet,

av f?'rvalhiingen,

är att inhämta

ig grad av säkerhet kutu'+a bedöma

i något väsentligt
skyldig

avseende företagit

till någon försummelse

ersättningsskyldighet
Rimlig

säkerhet

att en revision
kommer

är en hög grad av säkerhet,

att upptäcka

i Sverige

åtgärder eller försummelser

som kan

skeptisk

och övriga valda revisorers
åtgärder,

Det innebär

områden

verksamheten
betydelse

revisorns

att vi fokuserar

granskningen

situation.

som är relevanta

Stockholm

Mar'n

Sjöberg

Åuktoriserad

revisor

bedömning

med utgångspunkt

fattade beslut, beslutsunderlag,
förhällanden

professionella

som är väsentliga

åtgärder

för vårt uttalande

datum enligt digiföl

irisk

och

på sådana
f?'r

skulle ha särskild

Vi går igenom

vidtagna

av

som utf?'rs

bedömning

och förhållanden

och har

sig främst på revisionen
grai'skningsåtgärder

och där avsteg och Överträdelser

för föreningens

omdöme

under hela revisionen.

gdar

tillkommande

i Sverige

professionellt

inställning

baseras på den auktoriserade
väsentlighet.

god revisionssed

revisom

av förvaltningen
Vilka

f?5r

alltid

mot f?'reningen.

enligt

den auktoriserade

Grat+skt+ingen

men ingen garanti

god revisionssed

Som en del av en revision

räkenskapema.

någon åtgärd eller gjort sig

mot föreningen.

som utförs enligt

en professionellt

f?'r att med

om någon styrelseledamot

som kan f?'ranleda

f?5ran1eda ersättningsskyldighet

använder

och därmed vårt

revisionsbevis

och prövar
och andra

om ansvarsföhet.

signatur

Anna Hammargren
Lekmannarevisor

iry
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Tel:

IBDO
Utrikespolitiska

Stockholm

Mot

den 1 juni

50 00

Sveavägen
Box

53

6343,

102

35 Stockholm

2022

av förfrågan

att styre1seledatnöterna
styrelseledamöter

Auktoriserad

171

Institutet

bakgnind

Med vänliga

010

www.bdo.se

från Utrikespolitiska

har skrivit

har elektroniskt

under

Institutet,

årsredovisningen,

undertecknat

revisor

Limiked, a UK company limited

bekräftar

årsredovisningen

hälsningar,

8DO M;ilardalen A8, 556291 -8473
BDO AB, Is a member of BDO international

i syfte att styrka

by guarantee.

för omgivningen

jag härmed

att samtliga

för räkenskapsåret

2021.

