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Generalsekreteraren har ordet
intresse från både samhälle och sponsorer och det
är med glädje vi ser vilka möjligheter detta skapar
för nyanlända och deras integration i samhället.

2018 firade Mattecentrum 10 år. I ett helt decenni
um har alltså Mattecentrum hjälpt barn och unga
med matematik, helt gratis. Fortfarande är dock
bristande matematikkunskaper den vanligaste
orsaken till varför barn och unga inte klarar antag
ningskraven till högre utbildningsnivåer. Därför är
vår roll som aktör för kunskapsutbyten och lärande
fortsatt oerhört viktig.

Vårt arbete sker till en stor del regionalt och lokalt
i våra föreningar som genom ideella insatser från
våra volontärer i räknestugorna, våra digitala
tjänster och sociala medier. Från centralt håll ser
vi till att ge stöd till medlemsföreningar, utveckla
våra tjänster, driva påverkansarbete och opinion
och se till att driva en bra, engagerande och tydlig
kommunikation för att sprida kunskap och känne
dom om Mattecentrum.

Matematiken spelar en allt viktigare roll i vårt
vardagsliv. Artificiell intelligens och robotteknik
påverkar snart allt vi gör, vilket ökar kraven på
både utbildningar och lärande. Under 2019 har
också programmering blivit en del av matematik
ämnet i skolan. Genom att öka tillgängligheten till
gratis läxhjälp kan Mattecentrum bidra till denna
samhällsutveckling och skapa förståelse och nyfi
kenhet kring matematiken och dess betydelse. Vi
har massor med roliga idéer på framtida vägar till
kunskapsutbyten och lärande som blir både roligt
och spännande att få förverkliga under de kom
mande åren.

När jag summerar 2018 och de tio år Mattecen
trum funnits vill jag rikta ett stort tack till de som
engagerar sig ideellt och hjälper elever i räknestu
gor och på Pluggakuten.se. Ett stort tack till våra
sponsorer och samarbetspartners som gör det
möjligt för oss att varje vecka hjälpa elever med
matematik helt gratis. Och absolut viktigast – tack
alla fantastiska elever som varje vecka söker nya
kunskaper i matematik tillsammans med oss. Det
är för er skull vi gör det vi gör och finns till.

Under 2018 har vi fortsatt att utveckla vårt popu
lära matematikstöd för nyanlända barn, unga och
vuxna samt vår arabiska mattebok på nätet. Våra
insatser inom detta område har genererat ett stort

Karolina Lisslö, generalsekreterare

3

Mattecentrums
Mattecentrums
Mattecentrumsförändringsteori
förändringsteori
förändringsteori
EFFEKT
EFFEKT

Ökat
Ökat
intresse
intresse
förför
matematik
matematik

Ökade
Ökade
kunskaper
kunskaper
i matematik
i matematik

Mer
Mer
effektivt
effektivt
uttnyttjad
uttnyttjad
tidtid
förför
studier
studier

RESULTAT
RESULTAT

Ökat
Ökat
självsjälvförtroende
förtroende

Eleven
Eleven
fyller
fyller
i i
kunskapsluckor
kunskapsluckor

Eleven
Eleven
blirblir
ägare
ägare
av av
sinsin
egen
egen
kunkunskapsinhämtning
skapsinhämtning

Ökat
Ökat
stöd
stöd
med
med
fokus
fokus
påpå
attityd,
attityd,
intresse
intresse
och
och
förståelse
förståelse

attityd
attityd

förståelse
förståelse
intresse
intresse

PRESTATION
PRESTATION

Förebilder
Förebilder

Intresseväckande
Intresseväckande
material
material

Matteboken.se
Matteboken.se

Mötesplatser
Mötesplatser

Pluggakuten.se
Pluggakuten.se

Räknestugor
Räknestugor

Konvent
Konvent
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Det här är Mattecentrum
Mattecentrum är en religiöst och politiskt obunden
ideell förening vars syfte är att öka kunskaperna i
och intresset för matematik bland barn och unga.
En stor del av verksamheten går ut på att erbjuda
gratis läxhjälp i matematik, men föreningen driver
även påverkansarbete och gör särskilda satsningar
för att höja matematikens status i samhället.

I Göteborg, Linköping, Luleå och Malmö finns
regionkontor. Kansliet leds av generalsekretera
ren. Mattecentrum finansieras genom offentliga
medel, stiftelser, företagssponsring samt gåvor från
privatpersoner.
Mattecentrums medlemsföreningar är 25 till
antalet och har haft verksamhet i 36 städer över
hela Sverige. Verksamheten i medlemsföreningarna
bygger på ideellt engagemang och varje medlems
förening administreras av en eller flera arvoderade
projektledare. Vid årets slut drev Mattecentrum
totalt 106 räknestugor per vecka. Under 2018
gjordes 29 017 elevbesök i medlemsföreningarnas
verksamhet; i räknestugor och på konvent, i Inte
graler & Integration samt i lovskolor.

Mattecentrum erbjuder huvudsakligen fem vägar
för hjälp i matematik: räknestugor där elever mö
ter volontära mattecoacher, Mattekonvent inför
de nationella proven i matematik, Matteboken.se
med teoriförklaringar och räkneövningar på både
svenska och arabiska, forumet Pluggakuten.se
samt Formelsamlingen.se. Räknestugor och
Mattekonvent arrangeras av våra medlemsför
eningar som även anordnar lovskolor och andra
lokala arrangemang. Mattecentrum driver också
projekt som Integraler & Integration där nyanlända
barn och unga erbjuds hjälp i matematik av nyan
lända volontärer vilket är en väg in i det svenska
samhället för båda grupperna.

Under året genomfördes 1 401 568 läxhjälps
tillfällen på de digitala verktygen Matteboken.se,
Pluggakuten.se och Formelsamlingen.se. Som ett
digitalt läxhjälpstillfälle räknas en session på över
tre minuter på Matteboken.se (båda språkversio
nerna) eller på Pluggakuten.se samt en session på
över en minut på Formelsamlingen.se.

Föreningen grundandes 2008. Vid utgången av
2018 var medlemsantalet 16 269, varav 13 638 i
åldrarna 6–25 år.

Mattecentrum är medlemmar i FRII, är granskade
av Svensk insamlingskontroll och har ett 90-konto.

Verksamheten samordnas från kansliet i Stockholm.
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Gratis räknestugor
Alla behöver någon form av stöd för att nå sin fulla
potential under studierna i matematik, men långt
ifrån alla har någon i sin närhet som kan ge stötta
och ge hjälp framåt. Från Boden i norr till Malmö
i söder har elever möjlighet att komma till Matte
centrums räknestugor för att få hjälp med studier
na. En del kommer dit för att förbereda sig inför ett
prov medan andra vill höja sina betyg.

En viktig aspekt av volontärskapet är hur mycket
engagemanget betyder för volontären själv. Att
vara volontär är inte bara lärorikt, det är väldigt
roligt också. Responsen från eleverna är varm och
genom att förklara saker som volontären kan, men
kanske inte använder till vardags så fördjupas även
den egna kunskapen.
Mattecentrum drev vid utgången av 2018 106
stycken räknestugor i veckan. Totalt gjordes
29 017 besök i räknestugorna under året.

I räknestugorna får eleverna personlig coachning
av någon eller några av de totalt cirka 500 volon
tärerna. Till vardags är volontärerna till exempel
ingenjörer, matematiker, ekonomer och lärare. De
är studenter, yrkesverksamma och pensionärer.
Kvinnor och män. De är födda i Sverige och i andra
länder. De delar alla glädjen för matematiken och
viljan att dela med sig av sina kunskaper.

Mattecentrums
räknestugor är
tillgängliga för mig

Volontärerna tar
sig tid att förklara
de matematiska
problem jag vill
ha hjälp med

Angavs av 95% i elevenkäten

Angavs av 93% i elevenkäten
6

”Vilka är de främsta anledningarna
till att du går till Mattecentrum?”
Detta var en av frågorna i elevenkäten 2018. Eleverna fick välja
1–3 alternativ i en lista. Dessa alternativ angavs av flest elever:
• Jag vill plugga inför prov – 38 %

• Mattecentrum hjälper mig att avsätta tid
för matten – 17%

• Jag vill klara min kurs/termin – 33%

• Jag vill hänga med bättre på lektionerna
– 17%

• Jag vill höja mitt betyg – 30%
• Jag pluggar effektivare på Mattecentrum
– 25%

• Jag vill lära mig mer – 14%

• Jag vill utvecklas – 22%

• Jag vill få hjälp att nå ett mål – 13%

• Jag kan inte få hjälp hemma – 19%

• Mattecentrum har en bra studiemiljö
– 12%

Jag är bekväm med
att ställa mina frågor

I räknestugan är
det lugn och ro

Angavs av 91% i elevenkäten

Angavs av 85% i elevenkäten
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Qassak Dheaa från Borås hade aldrig upplevt mat
te som särskilt svårt, men när hon började första
året på naturvetenskaplig linje på gymnasiet så
blev tempot ett helt annat.

metoder för att lösa uppgifterna. Det innebär att
man lär sig mycket som man inte skulle ha lärt sig
annars. Efter ett tag gick hon inte längre till räkne
stugan för att hon behövde hjälp – hon går nu dit
för att jobba vidare med matten, för att utmanas
och utvecklas.

– Matte 1C skulle klaras av på en termin vilket är
jättesnabbt, berättar hon.

Qassak vill absolut rekommendera andra att söka
hjälp hos Mattecentrum, då helst som en del av
vardagen och inte bara direkt inför prov.

Det innebar mycket självstudier och Qassak kände
snart att hon behövde hjälp på individuell nivå.
Hon hittade det stöd hon behövde i Mattecen
trums räknestuga på Sven Ericssonsgymnasiet i
Borås. Första gången gick hon dit med en kompis
men snart började hon gå dit själv varje vecka.

– Det minskar stressen att gå dit, konstaterar hon.
Hon berättar att hon brukar samla på svåra uppgif
ter att ta med sig till räknestugan som ett sätt att
utmana sig själv, vilket är något hon även rekom
menderar andra att göra.

– När jag gick som mest kändes det inte som att
två timmar i veckan räckte, säger hon med ett
skratt, man vill ju hinna så mycket!

Jag behövde individuell
hjälp, och jag hittade det
hos Mattecentrum
Engagemanget för att plugga har aldrig varit
hennes problem, men hon känner att det kan vara
skönt att få bra hjälp i början så att man lägger en
stadig grund.

– Man måste jobba på det man tycker är svårt och
försöka hitta sina svagheter och utveckla dem,
istället för att kanske hoppa över de svåraste upp
gifterna eller det som är jobbigt, säger hon med ett
skratt.

– Jag behövde individuell hjälp, och jag hittade
det hos Mattecentrum. Volontärerna är jättebra på
att förklara och nu har jag gått där så länge att de
vet hur de ska förklara för just mig, de vet vad jag
behöver.

Qassak upplever också att den hjälp hon har fått
även har bidragit till att lägga en bra grund i andra
ämnen, som kemi och fysik.
– Jag tycker det var väldigt bra att jag satsade på
det från början.

Hon berättar att just mångfalden bland volontä
rerna varit bra. Att räknestugan är bemannad av
människor med olika erfarenhet av matte innebär
att eleverna som kommer dit får ta del av olika

Qassak Dheaa går idag tredje året på naturvetenskapsprogrammet på Bäckängsgymnasiet i Borås.
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Fördelning av typelever
När vi analyserar resultatet av elevenkäten finner vi följande
mönster för vilka elever som besöker räknestugorna.

Kärnanvändare – 35%

Målmedvetna – 11%

Dessa studenter kan sällan få hjälp hemma och
tycker sällan att det är lätt att förstå matema
tikuppgifter. De har angivit minst en av följande
anledningar till att de går till Mattecentrum: ”Jag
vill höja mitt betyg”, ”Jag vill klara min kurs/termin” eller ”Jag vill plugga inför prov”.

Dessa elever kan ofta få hjälp hemma och har an
givit minst en av följande anledningar till att de går
till Mattecentrum: ”Jag vill få hjälp att nå ett mål”,
”Jag vill utvecklas”, ”Jag vill komma in på den utbildningen jag vill gå”, ”Jag vill hänga med bättre
på lektionerna” eller ”Jag vill lära mig mer”.

Beslutsamma – 16%

Optimerare – 11%

Dessa studenter kan sällan få hjälp hemma och har
angivit minst en av följande anledningar till att de
går till Mattecentrum: ”Jag vill få hjälp med att nå
ett mål”, ”Jag vill utvecklas”, ”Jag vill komma in på
den utbildningen jag vill gå”, ”Jag vill hänga med
bättre på lektionerna” eller ”Jag vill lära mig mer”.

Dessa elever har angivit minst en av följande an
ledningar till att de går till Mattecentrum: ”Mattecentrum har en bra studiemiljö”, ”Jag pluggar
effektivare på Mattecentrum”, ”Jag tycker att det
är kul att plugga tillsammans med andra” eller
”Mattecentrum hjälper mig avsätta tid för matten”.

Stödbehövande – 13%

Entusiaster – 8%

Dessa elever kan ofta få hjälp hemma och tycker
sällan att det är lätt att förstå matematikuppgifter.
De har angivit minst en av följande anledningar
till att de går till Mattecentrum: ”Jag vill höja mitt
betyg”, ”Jag vill klara min kurs/termin” eller ”Jag
vill plugga inför prov”.

Dessa elever har angivit antingen att de går till
Mattecentrum eftersom ”Matte är roligt” eller ”På
grund av volontärerna”. Alternativt så har de angi
vit båda alternativen ”Jag vill utvecklas” och ”Jag
vill lära mig mer”.
Övriga 6% passar inte in i någon av grupperna.
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Projektledaren Hasan Al Bakafani tillsammans med ett gladd gäng elever i Integraler & Integration i Luleå.

Integraler & Integration
I det allra nordligaste av Sverige – i Haparanda, Ka
lix, Boden, Luleå och Piteå – driver Mattecentrum
projektet Integraler & Integration bland nyanlända
barn, unga och vuxna. Här får ofta eleverna sin
första kontakt med svensk utbildningsverksamhet.
Många av de engagerade volontärerna är själva
asylsökande och får i projektet en fin merit inför
sitt framtida yrkesliv. Verksamheten startade under
2016. Fokus under 2018 har varit att utvärdera
projektet och skapa förutsättningar för en stabil
expansion.

ledare till nyanlända elever. Under året fördes en
volontär samman med en skola i Luleå vilket ledde
till en provanställning. Vi hoppas kunna samman
föra fler volontärer med lämpliga arbetsgivare
nästa år.
I Boden har Mattecentrum startat en studiegrupp
som särskilt riktar sig till nyanlända föräldrar för att
ge dem den hjälp de behöver för att i sin tur kunna
vara ett stöd för sina barn i deras matematikstu
dier.
Ett samarbete har inletts med föreningen Språktor
get i Luleå som arrangerar aktiviteter för nyan
lända och svenskar tillsammans. Mattecentrum
arrangerar nu en räknestuga i anslutning till en av
Språktorgets veckoträffar.

Elever berättar att tiden i aktiviteterna har under
lättat deras inträde i den svenska skolan. Volon
tärer har fått möjlighet att visa engagemang och
kompetens och har via Mattecentrum hittat vänner
och kontakter. Mattecentrum har också kunnat
utfärda flertalet signerade rekommendationsbrev
som volontärerna sedan har kunnat ta med sig
som en del i etableringen i Sverige.

2018 började Mattecentrum utveckla ett material
med syfte att överbygga språkglapp i matema
tikstudierna. Delar av materialet har testats ute i
verksamheten i Haparanda och Piteå. Under 2019
ska materialet färdigställas.

Vi på Mattecentrum tror att de personer som har
varit volontärer hos oss inom Integraler & Integration även skulle kunna bli riktigt bra studiehand
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En gratis mattebok på webben
Studieverktyget Matteboken.se är Mattecentrums
största digitala plattform.

Matteboken.se:s “lillasyster”, Formelsamlingen.se,
växer stadigt i användande och samlar formler
inom matematik, fysik och kemi.

På Matteboken.se erbjuds matematikstöd via teo
ritexter och videolektioner. Materialet sträcker sig
från årskurs tre i grundskolan upp till gymnasieni
vå och följer de svenska kurs- och ämnesplanerna.
Till varje avsnitt finns interaktiva räkneövningar.
På Matteboken.se finns även hjälp inför nationella
prov och högskoleprovet, pluggknep, ”#Beppe
matik” – roliga filmer med matteexperiment som
används vid undervisning för mellanstadiet, samt
åtkomst till den forskningsbaserade spelappen
Vector som används av barn i förskoleklass och
årskurs 1 och 2.

Nyheter på Matteboken.se
• Matteboken.se var på Internetworlds lista över
Sveriges 100 bästa sajter – för fjärde gången!
• Nya videolektioner för årskurs 8 i samarbete
med Onlineakademin.
• Lösningsförslag till högskoleproven från
HT2017 och VT2018.
• Utförliga lösningsförslag till tre gamla nationella
prov i Matematik 2 för gymnasieskolan.

Matteboken.se används både av elever, av lärare i
undervisningssyfte samt av föräldrar som vill kun
na vara delaktiga i sina barns studier.
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Matteboken.se på arabiska
Arabiska är det största språket bland nyanlända
elever i Sverige, därför har Mattecentrum arbetat
med en översättning av Matteboken.se till arabis
ka sedan 2016 för att möta efterfrågan på ett bra
pedagogiskt material för nyanlända elever. Målet
med sajten är att språket inte ska behöva vara ett
hinder för matematikinlärning – snarare ska språket
kunna vara ett verktyg. Materialet överensstämmer
helt mellan den svenskspråkiga och arabiskspråkiga
versionen av Matteboken.se och det är lätt att klicka
sig mellan de båda språkversionerna.

Det är roligt att se hur väl spridd Matteboken.se
på arabiska har blivit – Matteboken.se på arabiska
är just nu vår snabbast växande digitala plattform.
Vi har numera återkommande användare i många
länder över hela världen, men syftet med sajten är
att täcka ett behov bland elever i Sverige.
Översättningen av Matteboken.se till arabiska har
skett i samarbete med Teknikföretagen och SAAB.

2019 lanseras sista
gymnasiekursen på
arabiska Matteboken.se

I inledningsskedet täckte materialet endast grund
skolematematiken. Vi står nu inför lanseringen av
kursen Matematik 3 för gymnasieskolan, vilket blir
finalen för projektet.
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Pluggakuten.se
ret att vara moderatorer och med deras hjälp kan
forumet hållas rent och snyggt och vara en effektiv
plattform för lärande och kunskapsutbyten.

Pluggakuten.se är en digital mötesplats där an
vändare både kan ställa frågor och dela med sig av
sina kunskaper till andra. Användarna är dels per
soner som pluggar matematik eller andra skoläm
nen, dels personer som engagerar sig i att besvara
inkomna frågor. Syftet är aldrig att lösa uppgifterna
åt eleverna utan att vägleda dem så att de själva
klarar av att lösa uppgiften och liknande uppgifter
i framtiden.

2018 genomfördes 154 184 sessioner på över
tre minuter, vilket nästan är en fördubbling mot
föregående år (2017 genomfördes 78 058 sessioner
på över en minut). Totalt startades 16 150 trådar i
forumet under året.

På Pluggaktuten.se finns avdelningar för alla
skolämnen. Matematikdelen är den klart domine
rande i antalet frågor och svar.

Under 2018 har
antalet sessioner
på över 3 minuter
fördubblats

Pluggakuten.se hade inte kunnat varit det den är
idag om det inte vore för de fantastiska människor
som helt ideellt ställer upp och hjälper andra
användare. Några eldsjälar har tagit på sig ansva
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Västerås, ABB Meeting Point, 7 maj

Stockholm, Blå hallen, 9 maj

Linköping, Linköping Konsert & Kongress, 9 maj

Göteborg, Chalmers kårrestaurang, 8 maj

Konvent inför nationella prov
I maj varje år arrangerar Mattecentrum Mattekon
vent inför de nationella proven i matematik för
elever i årskurs 9 och gymnasieskolan. Här får
eleverna möjlighet att plugga tillsammans och
reda ut sina sista frågetecken inför provet under
glada och trevliga former. På plats för att hjälpa
eleverna finns Mattecentrums engagerade volon
tärer, varav flera har kommit i grupp från olika före
tag. Genom Mattekonventen har många människor
påbörjat sin bana som elever eller volontärer i
Mattecentrum.

Under 2018 anordnade Mattecentrum konvent i
Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö
(två tillfällen), Stockholm, Uppsala, och Västerås.
Under hösten arrangerades minikonvent i Norrkö
ping och Lund.

Totalt 1 504 elever och
167 volontärer deltog i
Mattekonventen 2018
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Mattecentrum i Almedalen

Ulrika Sultan, Maria Paavola, , Karolina Lisslö och Klas

Anette Novak och Darja Isacsson ledde workshopen.

Wåhlberg deltog i panelsamtalet.

Hur får vi fler tjejer att
välja teknik i skolan?
Ett av de viktigaste förutsättningarna för en jäm
ställd arbetsmarknad är matematik. Men trots att
kvinnor har högre betyg än män i matematik så
söker de sig inte till matematikintensiva utbild
ningar. Mattecentrums generalsekreterare Karolina
Lisslö medverkade i Teknikföretagens välbesökta
panelsamtal ”Så får vi fler tjejer att välja teknik i
skolan” tillsammans med Maria Paavola, grundare
för nätverket Teknikkvinnor, Ulrika Sultan, PhD,
som forskar på flickors teknikintresse samt Klas
Wåhlberg, VD för Teknikföretagen. Den utmärkta
moderatorn Li Ljungberg, även hon från Teknik
företagen, lyfte ämnen om teknik, matematik och
innovation för deltagarna.
”Om du som förälder får frågan ’får jag skruva
sönder brödrosten – säg ja!’”, sa Karolina Lisslö om
hur vi ska få fler unga att bli intresserade av teknik.
Karolina anser att föräldrar och lärare behöver bli
bättre på att visa på att matematik finns i allt. Hon
lyfte bland annat exemplet att fotboll innehåller
massor av matematik i form av vinklar och bollba
nor. Det är det sättet vi behöver arbeta på för att
inspirera till mer matematik och göra matte roligt.

Skapa samhällsnytta med öppna data
Karolina Lisslö medverkade även i en interaktiv
workshop arrangerad av Västra Götalansregionen
med sikte på att Sverige ska bli världsbäst på att
publicera, matcha och skapa innovation ur öppna
data. Resultatet blir underlag till regeringens hand
lingsplan 2019–2020 inom internationella open
government partnerships.

Workshopen leddes av Darja Isaksson och Anette
Novaksom på uppdrag av finansdepartementet
samlade underlag till den handlingsplan som
sedan kommer att hanteras av Sveriges nya digi
taliseringsmyndighet. Civilsamhällets aktörer och
offentlig sektor var representerade i workshopen.

Industrin tar matchen
Industrin tar matchen anordnade en hållbarhets
auktion under Almedalsveckan där alla intäkter
oavkortat gick till Mattecentrum. Företag inom
Industrin tar matchen har räknat mycket på
cirkularitet vilket innebär att de tar tillvara spill
i produktionen, återvinner och ställer om till nya
affärsmodeller. Att göra Almedalen mer cirkulärt
genom att anordna en hållbarhetsauktion där de
auktionerade ut materialet de använde i “Industri
området” i Almedalen gav hela 34 200 kr samt en
inropad ”Arkimedesskruv”, dvs isborr från Matte
centrums generalsekreterare.
”Vi vill göra något bra med pengarna vi får in och
vi tycker att det är en bra satsning att skänka
pengarna till Mattecentrum. Matematik är grunden
till allt vi gör och det är väldigt viktigt att stärka
kompetensförsörjningen, säger Ulla Nyman, IKEM,
kontaktperson för seminariet”.

Se film från Mattecentrums deltagande under Almedalsveckan

Samverkan
Ett stort tack till alla sponsorer, myndigheter, kommuner,
stiftelser och andra samarbetspartner som gör vårt arbete
möjligt!

Huvudsponsorer

Sponsorer och andra samarbetsföretag
Altran, Arbio AB, ByBrick, Casio, IBM, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
i Sverige, Industriellt utvecklingscentrum – Techday, Industrikompetens
i Östergötland AB, Ipsos Mori, K2A, Saab, TCS Sweden, Teknikföretagen,
Teknikföretagens Branchgrupper AB, Trelleborg Sealing Solutions, Svenska Elektrooch Dataingenjörers Riksförening, Sveriges Byggindustrier AB.

Offentligt stöd
MUCF, Skolverket, Stockholms stad, Upplands-Bro kommun, Linköpings kommun.

Stiftelser
Lars Hiertas minne, Gålöstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen,
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse, Helge Ax:son Johnssons stiftelse.

Andra samarbetspartner
Onlineakademin, Cognition Matters, Rymdstyrelsen, Kodcentrum, Röda Korset,
Individuell Människohjälp.
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Årsredovisning
för

Mattecentrum
Org.nr. 802443-7744
Styrelsen för Mattecentrum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten

Totalt har föreningen runt 500 aktiva volontärer över
hela landet. Volontärerna är kunniga inom matematik
och är till vardags bland annat civilingenjörer, naturve
tare, lärare, matematiker och ekonomer; såväl studeran
de som yrkesverksamma och pensionärer.

Mattecentrum är en svensk allmännyttig ideell fören
ing som grundades våren 2008. Mattecentrum drivs
utan ekonomiskt vinstsyfte och är partipolitiskt och
religiöst obunden.

Vid utgången av 2018 arrangerade Mattecentrum 106
räknestugor i veckan. Under 2018 gjordes 29 017 elev
besök i Mattecentrums räknestugor.

Mattecentrums ändamål är att stimulera intresset
för matematik och att generellt höja kunskapsnivån i
matematik bland barn och ungdomar i Sverige. Detta
sker genom att föreningen erbjuder gratis studiestöd i
matematik till elever över hela landet, på fysiska mötes
platser och i digitala verktyg. Föreningens vision lyder:
”Mattecentrum ska verka för att varje student erbjuds
gratis mattehjälp där tillgänglighet och individanpass
ning är i fokus. Målet är att motivera och inspirera till
kunskap”. Mattecentrum vill skapa förutsättningar,
möjligheter och framtidstro för varje enskild elev.

Mattecentrums medlemsföreningar har under 2018
bedrivits verksamhet i följande 36 orter: Arboga, Boden,
Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad,
Haparanda, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kalix,
Kalmar, Karlstad, Kiruna, Landskrona, Linköping,
Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Piteå, Råneå,
Sandviken, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje,
Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

Mattecentrum är en rikstäckande organisation. Den
fysiska verksamheten; räknestugor och konvent med
mera, finns i städer från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Via internet nås elever över hela landet. Verksamheten
är öppen för alla och är alltid gratis att ta del av.

Digitala verktyg
Mattecentrum erbjuder barn och unga hjälp och stöd i
matematik genom flera digitala verktyg: Matteboken.
se, Pluggakuten.se och Formelsamlingen.se. På Mat
teboken.se finns teoritexter, interaktiva räkneövningar
och videolektioner. Formelsamlingen.se samlar formler
inom matematik, fysik och kemi. Pluggakuten.se är
ett forum där användarna kan ställa egna frågor eller
hjälpa andra användare med matematik eller andra
skolämnen.

Verksamheten är uppbyggd av 25 medlemsföreningar
som var för sig består av medlemmar i en eller flera
närliggande kommuner. Medlemsföreningarna svarar
för driften av räknestugor och annan lokal verksamhet.
Medlemsföreningarna utgör gemensamt riksorgani
sationen och väljer styrelse för denna. Mattecentrums
kansli leds av generalsekreteraren.

Mattecentrum räknar användandet av de digitala
verktygen i läxhjälpstillfällen. En session på minst 3
minuter på den svenska eller arabiska versionen av
Matteboken.se eller på Pluggakuten.se samt en session
på minst 1 minut på Formelsamlingen.se räknas som
ett digitalt läxhjälpstillfälle. Under 2018 skedde totalt
1 401 568 läxhjälpstillfällen i de digitala verktygen:

Räknestugor
I Mattecentrums öppna räknestugor erbjuds elever
stöd och hjälp med studierna i matematik. Till räkne
stugorna är alla välkomna, oavsett ålder, skola eller
kunskapsnivå. Räknestugorna bemannas av volontärer.
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Resultat och ställning

1 106 862 på Matteboken.se (svenska), 154 184 på Plug
gakuten.se, 68 452 på Formelsamlingen.se och 72 070
på arabiskspråkiga versionen av Matteboken.se.

Under 2018 översteg kostnaderna intäkterna på grund
av oväntade men högst nödvändiga utgifter. I och med
GDPR och säkerställandet av säkerheten för personda
ta kopplat till vår verksamhet krävdes en genomlysning
av, samt ett byte av CRM-system för persondata. Detta
medförde en kostnad utöver den planerade budgeten
för 2018.

För drift och underhåll av de digitala verktygen svarar
Mattecentrums riksorganisation.

Medlemmar
Medlemskap i Mattecentrum är gratis och öppet för
alla. Den som blir medlem i Mattecentrum blir medlem
i den medlemsförening som personen bor närmast.

Generalsekreteraren var sjukskriven under en större
del av 2018 vilket har påverkat föreningens insamlings
arbete samt utgiftsposter kring konsultarvoden som
interimslösningar och externa tjänster.

Vid utgången av 2018 var medlemsantalet till 16 269
stycken varav 13 638 var 6-25 år gamla.

Flerårsöversikt
(tkr)
Antal medlemmar

2018

2017

2016

2015

16 269

16 951

9 627

8 915

10

13

15

11

Medelantalet anställda

RESULTAT
Verksamhetens nettoomsättning

8 126

8 926

9 977

9 945

Andel gåvor (%)

19,5

27,2

28,8

36,9

Andel bidrag (%)

79,2

71,4

70,0

63,1

Verksamhetens kostnader

-9 591

-9 710

-10 109

-8 264

Verksamhetens resultat

-1 358

-657

-13

1 802

0

0

0

-1

-1 362

-661

-14

1 802

Eget kapital

722

2 084

2 745

2 759

Ändamålsbestämda medel

700

700

700

133

Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

EKONOMISK STÄLLNING

Förändring av eget kapital
Ändamålsbest. medel

Balanserat
resultat

Summa
kapital

700 000

1 384 124

2 084 124

Ändamålsbestämda av årsstämman

-

-

-

Nyttjade tidigare avsatta ändamålsbestämda medel

-

-

-

-1 361 947

-1 361 947

22 177

722 177

Belopp vid årets början

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

700 000
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Ändamålsbestämda medel

uppgifter i medlemssystem och på Pluggakuten.se
behandlas i enlighet med den nya lagstiftningen.

Avsättning till ändamålsbestämda medel gjordes ge
nom beslut på årsstämman 2016 om 1 500 000 kr.
Ändamålet för dessa medel var utveckling av förening
ens hemsidor och projektet att översätta Matteboken.
se till arabiska. Detta projekt har använt 800 000 kr av
de ändamålsbestämda medlen och kvar finns 700 000
kr. Översättningsprojektet har avslutats under 2018 till
en kostnad av 150 000 kr.

Händelser på föreningens
webbplatser under 2018
• Uppdatering av CMS:et för Matteboken.se och For
melsamlingen.se.
• Nya lösningsförslag till nationella proven för gym
nasiekursen Matematik 2. Totalt har tre prov fått
utförliga lösningsförslag.

Resterande medel planeras att användas för utveckling
av Mattecentrums digitala verktyg under kommande
år.

• Uppdaterad Latex-editor på Pluggakuten.se för att
kunna skriva matematiska symboler.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

• För första gången samlades Pluggakuten.se:s mode
ratorer, de mest aktiva och engagerade användare, i
en workshop om forumets utveckling.

• Mattecentrum firade sitt tioårsjubileum under 2018.
Med anledning av firandet gav Mattecentrum ut ett
magasin ut där verksamheten presenteras. Magasi
net finns att läsa på www.mattecentrum.se.

• Ett omfattande internt arbete kring säkerhet och
hälsa på forumet Pluggakuten.se har genomförts.
Föreningen har ett tryggt forum men vill säkerställa
fortsatt drift och har därför satt upp riktlinjer för hur
fusk och andra problem ska hanteras på forumet.

• I maj, inför de nationella proven, arrangerades
konvent i Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund,
Malmö, Stockholm, Uppsala och Västerås. Totalt del
tog 1 504 elever. Dessutom arrangerades höst- och
decemberkonvent i Norrköping och Lund.

Utveckling i föreningsförvaltningen
• Mattecentrum har genomfört ett test av VoteIT, ett
system särskilt designat för att hålla till exempel års
möten på nätet. Efter testet beslutade Riksstyrelsen
att investera i systemet för användning i medlems
föreningar. Sex stycken medlemsföreningar har valt
att hålla sina lokala årsmöten i VoteIT under 2019.

• Ett regionkontor startades i Malmö och en heltids
anställd regionsansvarig tillsattes i mars 2018 för att
driva och utveckla region Syd i Mattecentrum.
• Mattecentrum har drivit projektet Integraler &
Integration för asylsökande barn, unga och vuxna i
Haparanda, Kalix, Boden, Luleå och Piteå.

• En stor eloge till vår första generation lokalt valda
internrevisorer! Medlemsföreningarna i Falun, Stock
holm, Linköping, Norrköping, Malmö, Uppsala och
Göteborg har i år fått sin internrevision utförd av en
lokalt ideellt engagerad. Detta är ett mycket viktigt
steg i arbetet med att göra vår organisation mer
stabil och lokalt förankrad.

• Mattecentrum hamnade på Givarguidens ”Gröna
lista” som belyser organisationens transparens och
demokratiska förutsättningar.
• Mattecentrum fortsatte samarbetet med organisatio
nen Onlineakademin och nya teorifilmer för årskurs 8
har producerats.

• Vi sett ett markant ökat engagemang i förenings
förvaltningen inom Mattecentrum. Alltifrån valbe
redningar som arbetat aktivt och kandidater som
kommer in med idéer, till styrelser som etablerat en
arbetsordning med regelbundna möten och som
genomdrivit beslut om verksamheten i den egna
medlemsföreningen. Detta är något synnerligen
värdefullt och vi hoppas från riksorganisationens
sida kunna fortsätta arbeta med medlemsföreningar
na för att uppmuntra och stötta denna utveckling, till
förmån för verksamheten med eleverna och volontä
rerna i hela landet.

• Lovskolor i Linköping: en sommarskola i egen regi
och lovskolor alla andra lov tillsammans med ett
yrkesgymnasium.
• I Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Helsingborg, Örebro
tillsattes nya projektledare. Kungälv har fått en egen
projektledare.
• Mattecentrum har under 2018 byggt upp ett helt nytt
CRM-system för medlemshantering, ett arbete som
fortsätter under 2019.
• Ett genomgripande GDPR-arbete har genomförts där
vi som organisation säkerställt att våra medlemmars
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Framtida utveckling

Vi har med glädje sett förbättringar inom alla de om
råden vi följer samtidigt som mer kraft har lagts på att
säkerställa finansiellt stöd. Flytt till mer effektiva lokaler
i Stockholm har initierats och genomförts.

• ABB och NCC fortsätter som huvudsponsorer under
2019 och bidrar därmed starkt till Mattecentrums
framtida verksamhet.

Arbetet lägger en fortsatt viktig grund för att fortsätta
vara ett attraktivt komplement till skolan där även pro
grammering infördes under matematikblocken i skolan
under 2018.

• Utvecklingen av Mattecentrums webbplatser och
IT-lösningar fortsätter under 2019.
• Matematik 3 på den arabiskspråkiga versionen av
Matteboken.se ska lanseras i samarbete med Saab.

Arbetet mellan styrelsen och generalsekreteraren har
varit konstruktivt. Ordförande och generalsekreteraren
har arbetat med olika frågor varje månad, både med
strategi- och verksamhetsfrågor och har en frekvent
dialog. Vi har även haft arbetsgrupper inom styrelsen
som vid olika tillfällen har stärkt kansliet. Under året
har, på grund av sjukdom, kansliet stärkts med en ex
tern resurs samt att en styrelsemedlem har arbetat mer
aktivt inom verksamheten.

Förvaltningen
Styrelsen
Styrelsen består av följande personer:
• Christer Mattsson, Ordförande
• Johanna Hedgårdh
• Yashar Moradbakhti
• Marta Sandén
• Carl Schwieler
• Vanja Tufvesson
• Leo Wallin
• Henrik Wedberg

Under året har styrelsen givit i uppdrag till en arbets
grupp att arbeta fram en proposition med ett förslag på
hur medel skall fördelas mellan Mattecentrum och dess
medlemsföreningar. Denna kommer att presenteras på
årsmötet 2019.

Styrelsens sammansättning har varit bra och balan
serad med olika och nödvändig kompetens – media,
ideella föreningar, företag och universitet.

Styrelsen har sett behov av större engagemang och
deltagande från styrelseledamöter i och mellan styrel
semöten. Styrelsen har därför sett över vad ett åtag
ande som ledamot innebär, hur ledamöterna kan delta
i det operativa och hur detta kan underlättas. Arbetet
har resulterat i en proposition till årsmötet 2019.

Styrelsens arbete under 2018
Sedan årsmötet 2018 och fram till årsmötet i mars 2019
har styrelsen haft åtta ordinarie möten. Årsmötet är
planerat att hållas den 17 mars 2019.

Valberedning

Styrelsen har under året arbetat med att säkerställa
Mattecentrums utveckling enligt den strategi som fast
ställdes på årsmötet 2016. De viktiga mål som då sattes
har på ett mätbart sätt följts upp genom att följa viktiga
KPI:er och vid behov ta nödvändiga åtgärder samt stöt
ta generalsekreteraren och kansliet. Styrelsen har även
under hösten 2018 gjort en genomgång av strategin
och i ett analysarbete prioriterat ett antal områden och
kopplade aktiviteter som kansliet sedan har arbetat in i
verksamhetsplanen för 2019. Ett område som bara blir
viktigare är hur Mattecentrum kan använda fler, och
mer, avancerade digitala kanaler för att nå fler använ
dare.

Mattecentrums valberedning utgörs av Anna Adolfsson
och Jannike Kohinoor.

Riskanalys och riskhantering
Styrelsen och generalsekreteraren ser månatligen
över situationen för föreningens verksamhet och
upprättar en riskanalys där funna bedömda risker för
verksamheten analyseras, liksom hanteringen av dessa.
Till denna analys tas sedan hänsyn när styrelsen upp
rättar såväl den årliga som den strategiska
långsiktsplaneringen för Mattecentrum.

Vid varje styrelsemöte har vi säkerställt att den
långsiktiga utvecklingen för Mattecentrum i Sverige.
Viktiga fokusområden för uppföljning är räknestugor,
medlemmar, kostnader samt stöd från myndigheter och
sponsorer.
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Övrig information

Revision och utökad
förvaltningsgranskning

Mattecentrums 90-konton: PG 90 02 68-4, BG 900-2684

Föreningen revideras årligen av en auktoriserad
revisor, Carola Nilsson, Prosper Revision AB. Sedan
2011 har Mattecentrum ett 90-konto, vilket innebär
att föreningen även står under kontroll av Svensk
insamlingskontroll.

Mattecentrums webbplatser:
• www.mattecentrum.se
• www.matteboken.se
• www.formelsamlingen.se

Föreningen är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd), som är en sammanslutning av landets
största insamlingsorganisationer. FRII ställer höga krav
på transparens och effektrapportering och har även
utökade krav på informationen som föreningen lämnar
i såväl årsredovisningen som på hemsidor.

• www.pluggakuten.se
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
För ytterligare och mer utförlig information om fören
ingen eller verksamheten hänvisas till www.matte
cetrum.se eller genom att ringa kansliet på telefon
010-102 22 30.

Att föreningen har både 90-konto och är medlemmar i
FRII innebär att föreningen årligen undergår en utökad
förvaltningsrevision och vart annat år får efterlevnaden
av FRIIs kvalitetskod reviderad av föreningens auktori
serade revisor.

Resultatdisposition
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

1 384 124
-1 361 947
22 177

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt
följande

Nyttjande av ändamålsenliga
medel

22

-150 000

Balanseras i ny räkning

172 177

Totalt

22 177

RESULTATRÄKNING

2018

2017

1 601 684

2 463 390

6 524 033

6 462 584

106 860

126 018

8 232 577

9 051 992

-8 162 359

-8 098 004

Insamlingskostnader

-864 687

-705 061

Administrationskostnader

-563 507

-906 573

Summa verksamhetens kostnader

-9 590 553

-9 709 638

VERKSAMHETSRESULTAT

-1 357 976

-657 646

-3 971

-3 399

-3 971

-3 399

-1 361 947

-661 045

-1 361 947

-661 045

Not

Verksamhetens intäkter
Gåvor
Bidrag

2

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

3

Ändamålskostnader

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

-

30 000

163 000

126 000

163 000

156 000

362 500

58 100

494

316

124 125

203 583

487 119

261 999

1 215 513

2 566 844

1 702 632

2 828 843

1 865 632

2 984 843

2018-12-31

2017-12-31

700 000

700 000

1 384 124

2 045 169

-1 361 947

-661 045

722 177

2 084 124

Leverantörsskulder

571 911

301 057

Skatteskulder

122 151

127 646

Övriga skulder

145 433

213 458

303 960

258 558

1 143 455

900 719

1 865 632

2 984 843

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

4

Domän
Finansiella anläggningstillgångar

5

Depositioner
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
KORTFRISTIGA SKULDER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter

Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan
överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt.
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatper
soner redovisas enligt kontantprincipen. Gåvor
som utgörs av annat än kontanta medel värderas till
marknadsvärdet vid gåvotillfället. Gåvor i form
av pro bono-tjänster intäktsredovisas inte.

Not 1 – Redovisnings- och
värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Ändamålsbestämda medel

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värde
ringsprinciper överensstämmer med årsredovisnings
lagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer
för årsredovisning.

Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital
redovisas insamlade medel där givaren eller styrelsen
angett det ändamål som medlen ska användas till,
men där organisationen ännu inte har haft kostnader
som täcker de insamlade medlen för detta ändamål.
Föreningen har ändamålsbestämda medel avseende
översättningsarbeten med hemsidor.

Principerna är förändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff
ningsvärden där inget annat anges.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av
skrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedöm
da nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per
varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan
nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperio
der tillämpas:

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovi
sar därför inkomsten till nominellt värde.

Bidrag
Bidrag utgörs av medel som erhållits från offentligrätts
liga organ såsom stat, landsting, region, länsstyrelse,
kommun, EU, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden
m.m.

Domän

Antal år
5

Verksamhetskostnader

Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget
utbetalas till föreningen. Intäktsredovisningen
sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.
Villkorade bidrag skuldföres till dess att utgiften som
bidraget är avsett att täcka uppkommer.

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner;
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hän
föras till organisationens uppdrag enligt stadgarna.
Insamlingskostnader är sådana kostnader som för
eningen haft för att samla in medel. Administrations
kostnader är kostnader för att administrera och driva
föreningen.

Insamlade medel
Insamlade medel utgörs av mottagna gåvor från all
mänheten, företag, organisationer, privata och
ideella fonder och stiftelser samt sponsring.
Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och
donationer, värdet av skänkta tillgångar från insamlade
medel med gåvobevis.
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Not 2 – Insamlade medel

2018

2017

Not 4 – Immateriella anläggningstillgångar

Gåvor som redovisats
i resultaträkningen

2018-12-31

2017-12-31

150 000

150 000

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

150 000

150 000

Ingående avskrivningar

-120 000

-90 000

-30 000

-30 000

-150 000

-120 000

0

30 000

Domän

Allmänheten

187 284

231 289

1 061 400

1 569 901

353 000

662 200

1 601 684

2 463 390

Företag
Externa stiftelser

Ingående anskaffningsvärden

Årets avskrivningar

Bidrag som redovisats som intäkt
MUCF

1 581 516

1 652 320

Skolverket

4 344 517

4 162 264

598 000

648 000

6 524 033

6 462 584

Kommunala bidrag

Not 3 – Personal mm

2018

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

2017

Not 5 – Finansiella
anläggningstillgångar

2018-12-31

2017-12-31

126 000

126 000

37 000

-

163 000

126 000

Deposition

Medelantalet anställda
Kvinnor

6

Män

8

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande deposition

4

5

10

13

Kvinnor

3

3

Män

5

4

Totalt

8

7

Totalt medelantal anställda
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit
ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 750 kr
(22 400 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor

1

1

Totalt

1

1

Löner, arvoden och andra ersättningar

Anställda

Förutbetalda hyror

351 847

556 704

3 368 055

3 853 493

3 719 902

4 410 197

Not 7 – Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Semesterlöner

Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt

202 152

301 357

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

1 198 132

1 446 924

1 400 284

1 748 281

Av pensionskostnader avser 28 038 (27 076) kronor organisationens styrelse och
generalsekreterare.
Under räkenskapsåret har cirka 600 personer arbetat ideellt för Mattecentrum.
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen
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2017-12-31

124 125

173 415

-

30 168

124 125

203 583

2018

2017

175 753

151 087

Upplupna sociala avgifter

55 222

47 471

Övriga poster

72 985

60 000

303 960

258 558

Summa

Pensionskostnader och andra sociala avgifter

2018-12-31

Övriga poster
Summa

Generalsekreterare

Ledamöter i styrelse och generalsekreterare

Not 6 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 8 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Mattecentrum, org.nr 802443-7744

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Mattecentrum för år 2018. Föreningens
årsredovisning ingår på sidorna 18 – 30 i Verksamhetsberättelse 2018.
Enligt min 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
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
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 föreningen 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.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av
Verksamhetsberättelse 2018, men innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse
avseende denna.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att
rapportera i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Styrelsen 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 avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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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 på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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 på fel, 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 fel, 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 föreningens 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.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 föreningens 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 en förening 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 betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Mattecentrum för år 2018.
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
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 föreningen 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 mitt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna.
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 i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
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 föreningen.
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
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 föreningens situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Tyresö den 4 mars 2019

Carola Nilsson
Auktoriserad revisor
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