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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Ifous AB, 556815-1095, med säte i Stockholm, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten

Flerårsjämförelse
Nettoomsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet %

2020-12-31
20 692 144
460 100
21 354 515
11,1

2019-12-31
26 902 618
1 605 985
30 912 525
9,4

2018-12-31
25 679 931
1 017 877
29 391 977
7,9

2017-12-31
17 998 772
81 260
27 587 456
4,7

Belopp i kr
2016-12-31
16 796 778
142 452
18 892 624
6,4
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Bolaget ska vara en nationell strategisk kunskapsresurs inom områdena lärande, undervisning och
utbildning och vara till nytta för skolan och förskolan i Sverige. Bolaget ska självt eller genom hel- eller
delägda bolag bedriva verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsarbete (FoU), samverka med
universitet och högskolor och med andra forskningsinstitutioner och företag.

Ifous AB
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2020 har till stora delar präglats av den pågående Coronapandemin. Den har
inneburit stora ansträngningar för hela samhället och inte minst för skolhuvudmännen. Även Ifous
verksamhet har behövt ställas om, vilket bland annat har inneburit att allt FoU-arbete har genomförts
digitalt. Förberedelserna inför den sedan länge planerade verksamhetsövergången pausades under
våren med hänvisning till det allmänna krisläget. Det återupptogs under hösten vilket bland annat har
inneburit att Ifous har varit föremål för två företagsbesiktningar - en ekonomisk och en juridisk.
Trots de ansträngande omständigheterna har Ifous i stort genomfört verksamheten enligt plan med det
ekonomiska utfall som förutsågs i årets budget.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Följande nio FoU-program har varit i gång under året:
Nyanlända elevers lärande
Programmering i ämnesundervisningen
Språkutvecklande arbetssätt i sfi
Flerstämmig undervisning i förskolan
Leda för skolutveckling
Lärares praktik och profession
Fritidshemmets pedagogiska uppdrag
Digitala lärmiljöer
Datadriven skolförbättring

Dessutom har stort arbete lagts ner på att planera för start av fem nya FoU-program varav tre kan
komma att starta under 2021/22.
Tre nya fokusanalysstudier har publicerats varav en studie av effekterna av Ifous FoU-program. Tre
uppdrag om processtöd har genomförts. Förutom tre stora digitala konferenser för spridning av
resultaten från avslutade FoU-program har ytterligare tre digitala seminarier arrangerats inom ramen
för Ifous mötesplatser.
Av medlemmarna var det ett 40-tal som under året deltog i någon av Ifous FoU-satsningar inom vilka
ca 1 300 förskollärare, lärare och skolledare arbetade tillsammans med forskare från elva olika
lärosäten.
Ett antal åtgärder har vidtagits för att öka synligheten och stärka trovärdigheten, t.ex. genom
debattartiklar, samarbete med Ifous vetenskapliga råd, samverkansdialoger med
försöksverksamheten för praktiknära forskning ULF och skolmyndigheterna. Ifous personal har
efterfrågats som talare och paneldeltagare vid ett tiotal nationella konferenser och en internationell.
Antalet rapporter och artiklar som har publicerats under året har också fortsatt att öka.
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Den sista december 2020 hade Ifous 134 medlemmar vilket är 10 färre än föregående år.
Medlemstappet har dock inte påverkat medlemsintäkterna då det framförallt är små skolhuvudmän
som har avslutat sina medlemskap och några större har tillkommit som medlemmar.
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Eget kapital
Förändringar i
eget kapital
Belopp vid året ingång
Resultatdisp enl.
beslut av årsstämma
Årets resultat
Vid årets utgång

Aktie kapital

Aktieägar tillskott

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

Summa fritt
eget kapital

1 000 000

1 000 000

-691 057

1 605 985

1 914 928

-1 000 000

1 605 985

-

914 928

-1 605 985
460 100
460 100

-1 000 000
460 100
1 375 028

1 000 000

Balanserad vinst
Årets vinst
Summa fritt eget kapital

Belopp i kr
914 928
460 100
1 375 028

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra

1 375 028

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
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Belopp i kr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

2

20 692 144
6 671
20 698 815

26 902 618
26 902 618

-11 168 272
-1 376 187
-7 565 307
589 049

-15 808 082
-1 949 622
-7 198 424
1 946 490

-992
588 057

11 123
-1 548
1 956 065

588 057

1 956 065

-127 957

-350 080

460 100

1 605 985

Direkta rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

4
3

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5
6

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

7
8

-

-

-

-

10 542 626
39 695
10 582 321

15 176 987
515 760
15 692 747

Kassa och bank

10 772 194

15 219 778

Summa omsättningstillgångar

21 354 515

30 912 525

SUMMA TILLGÅNGAR

21 354 515

30 912 525

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Hyresrätter och liknande rättigheter

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

914 928
460 100
1 375 028

1 000 000
-691 057
1 605 985
1 914 928

2 375 028

2 914 928

11 325 972
482 865
34 750
458 902
2 557 003
4 119 995
18 979 487

16 107 194
2 075 103
763 438
379 241
3 581 265
5 091 356
27 997 597

21 354 515

30 912 525

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Villkorade aktieägartillskott
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Andelen av inköpen som avser koncernföretag

2020-01-012020-12-31
2 866 152

2019-01-012019-12-31
2 995 552

2019-01-012019-12-31
6

Varav män
1,5

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Totalt

2020-01-012020-12-31
6,5

Varav män
2,0

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader inkl pensionskostnader

2020-01-012020-12-31
5 012 302
2 467 630

2019-01-012019-12-31
4 566 053
2 471 323

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

25 000

17 500

2020-01-012020-12-31
-

2019-01-012019-12-31
11 123
11 123

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
MT Revision AB
Revisionsuppdrag

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Summa
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Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen
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Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Summa

2020-01-012020-12-31
992
992

2019-01-012019-12-31
1 548
1 548

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

771 677
771 677

771 677
771 677

-771 677
-771 677

-771 677
-771 677

-

-

2020-12-31

2019-12-31

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

-4 000 000
-4 000 000

-4 000 000
-4 000 000

-

-

2020-12-31
39 695
39 695

2019-12-31
515 760
515 760

2020-12-31

2019-12-31

10 000
100

10 000
100

2020-12-31
270 482
84 985
2 509 508
1 255 020
4 119 995

2019-12-31
260 761
81 931
3 466 724
1 281 939
5 091 355

Not 8 Rättigheter
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader

Not 10 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier
Kvotvärde per aktie

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter semesterlöner
Upplupna projektkostnader
Övriga upplupna poster
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Not 12 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter

Per-Arne Andersson
Styrelseordförande

Marie-Hélène Ahnborg
Verkställande direktör

Cecilia Carnefeldt

Patrik Forshage

Einar Fransson

Marcus Strömberg

Tomas Thorvaldsson

Cecilia Öberg

Min revisionsberättelse har lämnats enligt separat digital signerings sida.

Tobias Benne
Godkänd revisor FAR
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i iFous AB
Org.nr 556815-1095

Rapport om årsredovisningen

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av iFous ABs finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till iFous AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina 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, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 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 grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

iFous AB, Org.nr 556815-1095
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Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för iFous AB för år 2020.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna 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 för att utgöra en grund 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, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för iFous AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till iFous AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

iFous AB, Org.nr 556815-1095
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- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Stockholm enligt särskild signeringssida

_________________________________
Tobias Benne
Godkänd revisor

iFous AB, Org.nr 556815-1095
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Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

MARIE HELENE AHNBORG

Alf Einar Henry Fransson
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