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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och Generalsekreteraren för Mattecentrum får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Ärsredovsiningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Mattecentrum är en svensk allmännyttig ideell förening som grundades våren 2008. Mattecentrum
drivs utan ekonomiskt vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden.
Mattecentrums ändamål är att stimulera intresset för matematik och att generellt höja kunskapsnivån i
matematik hos barn och ungdomar i Sverige. Detta sker genom att föreningen erbjuder gratis
studiestöd i matematik till elever över hela landet, på fysiska mötesplatser och i digitala verktyg.
Föreningens vision lyder: "Mattecentrum ska verka för att varje student erbjuds gratis mattehjälp där
tillgänglighet och individanpassning är i fokus. Målet är att motivera och inspirera till kunskap".
Mattecentrum vill skapa förutsättningar, möjligheter och framtidstro för varje enskild elev.
Mattecentrum är en rikstäckande organisation. Den fysiska verksamheten; räknestugor, mattekonvent,
sommarskolor med mera, finns i städer från Boden i norr till Malmö i söder. Via internet nås elever i
hela Sverige. Verksamheten är öppen för alla och är alltid gratis att ta del av.
Verksamheten är uppbyggd av 16 medlemsföreningar Boden, Gävle, Jönköping, Karlstad, Linköping,
Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Uppsala, Väst, Västerås och Växjö.
Medlemsföreningen Mattecentrum Falun blev under 2021 del av föreningen Gävle och Halmstad blev
under 2021 del av föreningen Väst. Eskilstuna, Sundsvall och Östersund valde att lägga ner sina
föreningar på grund av uteblivet styrelseengagemang. Alla föreningar består av medlemmar i en eller
flera närliggande kommuner. Medlemsföreningarna svarar för driften av räknestugor och annan fysisk
verksamhet såsom lovskolor och konvent. Medlemsföreningarna utgör gemensamt riksorganisationen
och väljer på årsmötet styrelse för denna. Mattecentrums kansli leds av generalsekreteraren.
För drift och underhåll av de digitala verktygen svarar Mattecentrums riksorganisation med kansli.

Uppfyllande av ändamål
Räknestugor
I Mattecentrums öppna räknestugor erbjuds elever stöd och hjälp med studierna i matematik. Till
räknestugorna är alla välkomna, oavsett ålder, skola eller kunskapsnivå. Räknestugorna bemannas av
föreningarnas volontärer. Totalt har föreningen runt 400 aktiva volontärer i våra räknestugor samt 65
digitala över hela landet. Volontärerna är kunniga inom matematik och är till vardags bland annat
civilingenjörer, naturvetare, lärare, matematiker och ekonomer, såväl som högskolestudenter,
yrkesverksamma och pensionärer.
Räknestugeverksamheten har trots coronapandemin under 2021 bedrivits under vårterminen i 2 orter:
Helsingborg och Ludvika. Samt under höstterminen i 22 orter: Borås, Falun, Gävle, Göteborg,
Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kungälv, Linköping, Ludvika, Lund, Malmö, Norrköping,
Skellefteå, Stockholm, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro och Örnsköldsvik. Mattecentrum
hade även möjlighet att öppna nya räknestugor under hösten på Fryshuset i Stockholm, Tullinge
bibliotek i Stockholm, Folkets Hus Rinkeby, Fryshuset i Malmö, Thorildskolan i Kungälv, Gottsunda
bibliotek i Uppsala samt Höga Kustens Teoretiska gymnasium i Örnsköldsvik.
Under året arrangerades en sommarskola av Mattecentrum Stockholm i augusti 2021 och
föreningarna i Stockholm, Malmö och Lund arrangerade fysiska konvent inför höstterminens nationella
prov i december 2021.
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Under 2021 genomförde Mattecentrums medlemsföreningar 19 278 läxhjälptimmar varav 14 338 var i
fysiska räknestugor och 4 940 var i digitala räknestugor. Där elever fick stöd i sina studier i matematik.
Digitala verktyg
Mattecentrum erbjuder barn och unga hjälp och stöd i matematik genom flera digitala verktyg:
Matteboken.se, Arabiska.matteboken.se, Pluggakuten.se, Mathplanet.com och Formelsamlingen.se.
På Matteboken.se och Arabiska.matteboken.se finns teoritext, interaktiva räkneövningar och
videolektioner. På Mathplanet.com finns engelska gymnasiekurser.
Formelsamlingen.se samlar formler inom matematik, fysik och kemi. Pluggakuten.se är ett
studieforum där Mattecentrums medlemmar kan ställa egna frågor eller hjälpa andra användare i
matematik och även skolans övriga skolämnen. På Pluggakuten.se går det även att boka videomöten
med volontärer för fördjupad läxhjälp.
Mattecentrum mäter användandet av de digitala verktygen i läxhjälpsessioner. En session på minst
3 minuter på den svenska och arabiska versionen av Matteboken.se och Mathplanet.com, en session
på minst 1 minut på Gamla Pluggakuten, Formelsamlingen.se, Pluggakuten.se där varje session
räknas som ett digitalt läxhjälpstillfälle.
Under 2021 skedde totalt 2 667 528 stycken läxhjälpsessioner, varav: 930 042 stycken på
Matteboken.se, 117 949 stycken på Arabiska.matteboken.se, 921 378 stycken på Pluggakuten.se,
351 748 på Gamla.pluggakuten.se, 37 450 på Formelsamlingen.se och 308 961stycken på
Mathplanet.com.
Antal videovisningar på Youtube-Mattecentrum 486 122 st views (14 684 timmar) och Youtube-Online
akademin 508 515 views (21 465 timmar).
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 eller väljer att tillhöra. Man blir även
medlem i Mattecentrum genom registrering på Pluggakuten.se. Under året har nya funktioner av
Mattecentrums medlemssystem gjorts för att hantera och lagra medlemsuppgifter på ett säkert sätt.
Medlemssystemet lanserades vid årsskiftet 2020/2021 för att inte orsaka störningar för befintliga
medlemmar. Det nya systemet registrerar medlemmar med personnummer och fyller automatiskt i
uppgifter från Folkbokföringen. Systemet tar även hänsyn till samordningsnummer samt LMA-nummer
där svenskt personnummer saknas. Vid utgången av 2021 fanns 14 127 medlemmar varav 10 003
var mellan 6-25 år. Lokala årsmöten skedde mellan januari-februari för Mattecentrums 16
medlemsföreningar.
Flerårsöversikt
Antal medlemmar
Medelantalet anställda
Resultat
Verksamhetens omsättning
Andel gåvor
Andel bidrag
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Arets resultat

tkr

Ekonomisk ställning
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel

tkr

%
%

2021-12-31
14 127
7

2020-12-31
13 821
5

2019-12-31
14 882
9

2018-12-31
16 269
10

11 083
19,3
80,3
-9 826
1 298
1 295

6 624
17,1
77,5
-5 835
1 170
1 169

7 821
23,8
75,3
-7 863
30
28

8 126
19,5
79,2
-9 591
-1 358
-1 362

3 215
1 900

1 920
1 100

751
550

722
700
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Resultat och ställning
Med anledning av coronapandemin har Mattecentrum inte haft möjlighet att öppna den fysiska
verksamhet i den utsträckning som var planerad och möjlig. Under hösten kunde vi sakta men säkert
starta upp delar av den fysiska verksamheten efter en lång tid av inställda aktiviteter. I och med att
Mattecentrum har ett stort antal äldre volontärer i riskgrupp har vi haft brist på hjälpande händer i
räknestugorna. Fler volontärer har i stället engagerat sig i de digitala räknestugorna där större behov
av resurser, utbildning och digitala hjälpmedel har behövts för att stötta volontärerna i att hantera den
teknik som krävts för att möta elever digitalt.
Med anledning av den fortsatt rådande pandemin under 2021 och den stora omställningen av digital
undervisning för majoriteten av Sveriges elever har Mattecentrum fortsatt utveckla tekniska lösningar
för att möta efterfrågan och behovet digitalt. I juni lanserade vi "Livehjälpen", en utvecklad version av
Mattecentrums tidigare Digitala Räknestugor med utökade bokningsfunktioner som hittas på
Pluggakuten.se. Nu kan elever boka in möten med volontärer på en bestämd tid eller drop in för att få
hjälp med studierna via Microsoft Teams.
Vi har under året inte kunnat genomföra alla planerade fysiska aktiviteter så som nytt världsrekord i
matematik. Med ett ökat anslag från Skolverket har föreningen i stället haft möjlighet att investera i
digitala uppdateringar på Pluggakuten.se samt uppdaterat våra resterande digitala sajterna med nytt
kunskapsmaterial för att vara en aktuell part när pandemin krävt digital omställning.
Förändring av eget kapital
Belopp vid årets början
Ändamålsbestämda av
stämman
Nyttjande av tidigare avsatta
ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Vid årets utgång

Ändamålsbestämda
medel
1 100 000

Balanserat
resultat
820 060

800 000

-800 000

1 900 000

Summa eget
kapital
1 920 060

1 294 778

1 294 778

1 314 838

3 214 838

Ändamålsbestämda medel
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 haft
kostnader som täcker de insamlade medlen för detta ändamål.
Av de tidigare avsatta ändamålsbestämda medlen finns 1 900 000 kr som planeras att användas för
att återstarta verksamheten efter en lång tid av uteblivna räknestugor med anledning av corona. Vi ser
ljust på pandemins utveckling och att få i gång vår fysiska verksamhet, fler volontärer och att informera
våra intressenter om våra kostnadsfria tjänster. Vi kommer även fortsätta undersökningen för hur vi på
bästa sätt ska slå igenom mer slagkraftigt nationellt och även internationellt med vår "Vision 2026".
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Förslag till disposition av årets resultat
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

Belopp i kr
1 920 060
1 294 778
3 214 838

Avsättning till ändamålsenliga medel
Nyttjande av ändamålsenliga medel
Balanseras i ny räkning

0
0
3 214 838

Summa

3 214 838

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
- Mattecentrum fortsätter partnerskapet inför 2022 med ungdomssatsningen "Skolklassikern".
- I mars översattes programmeringsmaterialet Rymdkoden till engelska och publicerades på
Mathplanet.com.
- Podcasten "Har du beSTEMt" dig lanseras som lyfter matematik och studieval.
- Mattecentrums vann Red Dot Award: Product Design 2021 för designen "Foldicube".
- Formelsamlingen.se publicerar nytt utseende och nya formler.
- Livehjälpen på Pluggakuten.se lanseras, en uppdaterad version av "Digital räknestugor".
- Materialet "Matte på lättare svenska" lanseras på Matteboken.se.
- Nytt gränssnitt lanseras för Matteboken.se och nytt material enligt uppdaterade läroplaner för
gymnasiematte 1, 2 och 3 påbörjas.
- Mattecentrum fortsätter införandet av internt CRM-system för bättre förening- och volontärshantering.
Utveckling i föreningsförvaltningen
Mattecentrum vill fortsätta arbetet med att vara en stabil och förtroendeingivande förening gentemot
våra medlemmar, volontärer och övriga intressenter. Genom att upprätta och hålla en god infrastruktur
kan vi möjliggöra för våra föreningar att lyckas med sitt arbete och att eleverna får läxhjälpsstöd av hög
kvalitet. Därför vill vi under 2022 fortsätta utveckla våra digitala sajter, se till att den fysiska
verksamheten kommer i gång igen, underhålla och kvalitetssäkra våra medlem- och volontärssystem
samt erbjuda kompetensstöd för våra volontärer, samordnare och lokala föreningar.
Framtida utveckling
- Underhålla och kvalitetssäkra infrastruktur för att hantera Mattecentrums föreningsverksamhet.
- Rekrytera och vårda volontär- och medlemskap i Mattecentrum.
- Utveckla ritverktyg och Mattecentrums Foldicube för att stötta den digitala undervisningen i
Livehjälpen.
- Starta räknestugor, konvent och sommarlovskolor som varit stängda på grund av covid och öppna på
platser där vi idag inte finns.
- Medlemsföreningar slås ihop till större regioner.
- Vidareutveckling av vår digitala läxhjälp på Livehjälpen och Pluggakuten.se.
- Uppdatera innehållet på Matteboken.se, Formelsamlingen.se och Mathplanet.com.
- Uppdatera våra informationskampanjer och kanaler för mer användarvänlig navigering kring våra
olika tjänster och upplysa elever om vår kostnadsfria läxhjälp.
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Styrelsen
Styrelsen består av följande personer:
Karolina Lisslö Gylfe, Ordförande
Leo Wallin, vice ordförande
Lovisa Bergström, sekreterare
Christel Tholse Willers
Björn Westerholm
Marcus Näslund
Erik Valtonen
Styrelsens sammansättning har varit diversifierad och balanserad med olika nödvändiga kompetenser
inom media, föreningsverksamhet, näringsliv, marknad, ekonomi och utbildning.
Styrelsens arbete under 2021
Årsmötet valde den 27 mars 2021 Karolina Lisslö Gylfe till ny styrelseordförande med start från och
med 1 september 2021 eller när ny generalsekreterare var på plats. Fram till dess blev Karolina Lisslö
Gylfe tillförordnad generalsekreterare (tf. GS) och Christel Tholse Willers tillförordnad
styrelseordförande.
Dicran Sarafian tillträdde 2 augusti 2021 som ny generalsekreterare (GS) och Karolina Lisslö blev
ordinarie styrelseordförande. Den 22 november 2021 slutade tyvärr Dicran sin tjänst och Ellen
Eriksson gavs ett tillförordnat tidsbestämt firma tecknade från och med 29 november 2021. Hon valdes
även till tillförordnad generalsekreterare (GS).
Sedan årsmötet 2021 och fram till årsmötet i mars 2022 kommer styrelsen att ha haft åtta ordinarie
möten inkluderat det konstituerade. Årsmötet 2021 är planerat att hållas lördagen den 26 mars 2022.
Deltagandet från styrelsen har varit hög och merparten av mötena har skett på distans med anledning
av coronapandemin.
Styrelsen har under året arbetat för att säkerställa Mattecentrums framtida utveckling samt förvaltat
och stimulerat den verksamhet som bedrivs runt om i landet. Styrelsen har även fortsätt arbetet med
"Vision 2026".
Tf. generalsekreterare 2021
I november 2021 tog Ellen Eriksson som tillförordnad generalsekreterare över arbetet som operativ
ledare för Mattecentrum kansli och föreningsverksamhet. Med en stark drivkraft att skapa kvalitet och
med en utbildning inom förändringsledning finns en kombinerad teori och erfarenhet av
organisationsförvaltning, projektledning och kommunikation. Hon har under året fortsatt sitt deltagande
i Partsgemensamt forum (PGF) som genom dialog med representanter från regeringen önskar
förbättra civilsamhällets position i samhället samt fortbildat sig genom GIVA Sverige, Rättighetsbyrån
och Tango Consulting i digital marknadsföring och insamling.
Valberedning
Till Mattecentrums valberedning valdes Anne Wolf och Adam Rindskär.
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 hanteras av
dessa.
Till denna analys tas sedan hänsyn när styrelsen upprättar såväl den årliga som den strategiska
långsiktsplaneringen för Mattecentrum.
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Revision och utökad förvaltningsgranskning
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.
Föreningens ekonomibyrå sedan december 2019 "Save Time Ekonomikonsult" har hjälpt till att
utveckla och automatisera fler delar inom ekonomin, och på så vis även sänkt föreningens kostnader
kopplat till tjänsten.
Föreningen är medlem i GIVA Sverige som är en sammanslutning av landets största
insamlingsorganisationer. GIVA Sverige ställer höga krav på transparens och effektrapportering och
har även utökade krav på informationen som föreningen lämnar i såväl årsredovisningen som på
hemsidor.
Att föreningen har både 90-konto och är medlem i GIVA Sverige innebär att föreningen årligen
undergår en utökad förvaltningsrevision och vartannat år får efterlevnaden av GIVAs kvalitetskod
reviderad av föreningens auktoriserade revisor.
Kansli
Föreningen har sitt säte på Sibyllegatan 46 i Stockholm.
Vid årsskiftet hade kansliet en tillförordnad generalsekreterare, en ansvarig för ekonomi och
administration, en ansvarig för digitala verktyg, en ansvarig för medlems- och föreningsverksamhet
samt en projektledare för uppdateringen av Matteboken.se.
För ytterligare och mer utförlig information om föreningens verksamhet hänvisas till Mattecentrums
verksamhetsberättelse 2021 som går att läsa på Mattecentrums hemsida.
Övrig information
Mattecentrums 90-konto: PG 90 02 68 - 4
www.mattecentrum.se
https://arabiska.matteboken.se
www.matteboken.se
www.formelsamlingen.se
www.pluggakuten.se
www.mathplanet.com
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

2 147 919
8 934 866
41 620
11 124 405

1 195 449
5 428 672
379 873
7 003 994

-8 189 246
-970 572
-666 231
-9 826 049

-4 327 649
-789 802
-716 375
-5 833 826

Rörelseresultat

1 298 356

1 170 168

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

-3 578
1 294 778

-778
1 169 390

Resultat före skatt

1 294 778

1 169 390

Årets resultat

1 294 778

1 169 390

Verksamhetens intäkter
Gåvor
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter

2

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

3
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

4

0
0

0
0

0

0

391 000
65 683
838 195
1 294 878

118 473
28 898
67 519
214 890

Kassa och bank

6 890 830

2 922 561

Summa omsättningstillgångar

8 185 708

3 137 451

SUMMA TILLGÅNGAR

8 185 708

3 137 451

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Domän

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat

1 900 000
20 060
1 294 778

1 100 000
-349 330
1 169 390

Summa eget kapital

3 214 838

1 920 060

975 098
59 911
3 608 840
327 021
4 970 870

350 307
66 678
284 860
515 546
1 217 391

8 185 708

3 137 451

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7
8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna upplysningar
Insamlingsorganisationens redovisning- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och GIVA Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har tagits upp med belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning
Inkomster redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer attt erhållas.
Föreningen redovisar därför inkomsten till nominellt värde.

Bidrag
Bidrag utgörs av medel som erhållits från offentligrättsliga organ såsom stat, landsting, region,
länsstyrelse, kommun etc.
Ett bidrag intäktsredovisas i den period där bidraget utbetalas till föreningen. Intäktsredovisningen sker
endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidrag inte kommer återkrävas.
Villkorade bidrag skuldföres till dess att utgiften som bidraget är avsett att täcka uppkommer.

Insamlade medel
Insamlade medel utgörs av mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, privata och
ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas gåvobevis. Intäkter i form av
gåvor intäktsförs i den periodgåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt.
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner 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.

Ändamålsbestämda medel

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. Styrelsen ser årligen över överskott där
givaren inte har gett ett specifikt ändamål. Föreningen har ändamålsbestämda medel avseende
utveckling av infrastruktur med syfte att förbättra medlems- och volontärshanteringen samt
kvalitetssäkra den fysiska och digitala läxhjälpen.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod, Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs
inte av utan nedskrivnings prövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas.
Antal år
Domän 5
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna.
Insamlingskostnader är sådana kostnader som föreningen haft för att samla in medel.
Administrationskostnader är kostnader för att administrera och driva föreningen.

Not 2 2 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
2021-01-012021-12-31
48 319
1 613 600
486 000
2 147 919

2020-01-012020-12-31
47 125
448 324
700 000
1 195 449

2021-01-012021-12-31
2 257 636
6 177 230
500 000
8 934 866

2020-01-012020-12-31
2 542 647
2 386 025
500 000
5 428 672

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Kvinnnor
Män

3
4

3
2

Totalt medelanställda

7

5

Allmänheten
Företag
Externa stiftelser
Summa

Bidrag som redovisats som intäkt
MUCF
Skolverket
Kommunala bidrag
Summa

Not 3 Personal m.m.
Medelantalet anställda

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
prisbasbelopp 23 800 kr (23 650 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
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Styrelseledamöter på balansdagen
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Kvinnor
Män

3
4

4
4

Totalt

7

8

Generalsekreterare
Kvinnor

1

1

Totalt

1

1

2021-01-012021-12-31
708 799
2 602 384

2020-01-012020-12-31
600 409
2 061 010

2021-01-012021-12-31
147 007
1 037 290

2020-01-012020-12-31
99 953
685 835

1 184 297

785 788

Styrelseledamöter på balansdagen

Löner, arvoden och andra ersättningar
Ledamöter i styrelse och generalsekreterare
Anställda

Pensionskostnader ocha andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt
Sociala kostnader

Av pensionskostnader avser 23 908 (31 254) kronor organisationens styrelse och generalsekreterare.
Under räkenskapsåret har Mattecentrum haft cirka 400 personer till sitt förfogade som arbetat ideellt
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar
2021-12-31

2020-12-31

150 000
150 000

150 000
150 000

-150 000
-150 000

-150 000
-150 000

0

0

Domän
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Not 5 Finansiella anläggningstillgångar
Depostition
-Vid årets början
-Reglerade fordringar
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

0
0
0

37 000
-37 000
0

2021-12-31
30 000
808 195

2020-12-31
30 000
37 519

838 195

67 519

2021-12-31

2020-12-31

2 809 933
428 221
365 086
5 600
3 608 840

0
0
233 769
51 091
284 860

2021-12-31
105 957
33 292
187 772

2020-12-31
130 299
40 940
344 307

327 021

515 546

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Not 7 Kortfristiga skulder
Oförbrukade projektmedel
- Skolverket
- MUCF
Källskatt och sociala avgifter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vid tidpunkten för året föreningsstämma ser pandemisituationen ljusare ut, vi sätter stor förhoppning
till att kunna öppna vår fysiska verksamhet under 2022. T.f. Generalsekreteraren och styrelsen håller
sig uppdaterade om det aktuella läget.
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Underskrifter
Stockholm

/

- 2022

Karolina Lisslö Gylfe
Ordförande

Leo Wallin
Vice ordförande

Christel Tholse Willers

Erik Valtonen

Marcus Näslund

Björn Westerholm

Lovisa Bergström
Sekreterare

Ellen Eriksson
T.f. Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats

/

- 2022

Carola Nilsson
Auktoriserad revisor
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