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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och Generalsekreteraren för Mattecentrum får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2022.  

 Årsredovisningen 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 och
 mattekonvent, lovstugor med mera, finns i städer från Luleå 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 14 medlemsföreningar: Gävle/Falun, Jönköping, Karlstad, Linköping,
 Ludvika, Lund/Helsingborg, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Uppsala, Väst, Västerås och
 Växjö. Orterna Luleå och Östersund blev under 2022 en del av föreningen Skellefteå. Alla föreningar
 består av medlemmar i en eller flera närliggande kommuner. Medlemsföreningarna svarar för driften
 av räknestugor och annan fysisk verksamhet såsom lovstugor 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 418 aktiva volontärer i räknestugorna. Volontärerna är
 kunniga inom matematik och är till vardags bland annat civilingenjörer, naturvetare, lärare,
 matematiker och ekonomer, såväl som högskolestudenter, yrkesverksamma och pensionärer. 

 Räknestugeverksamhet har under 2022 bedrivits på 24 orter. Konvent har arrangerats vid åtta (8)
 tillfällen. Totalt genomförde Mattecentrums medlemsföreningar 35 696 läxhjälptimmar i de fysiska
 räknestugorna. 

 Digitala räknestugor   
 I Mattecentrums digitala räknestugor, även kallad Livehjälpen, kan elever träffa Mattecentrums
 volontärer i ett videomöte och få personlig hjälp med sina mattefrågor. Livehjälpen erbjuder både
 drop-in tider och schemalagda möten.  

 Livehjälpen bemannades under 2022 av 27 digitala volontärer och genomförde 1 642 elevtillfällen med
 3 003 läxhjälpstimmar.  
 https://www.pluggakuten.se/live/all  

 Pluggakuten 
 Pluggakuten är Mattecentrums digitala läxhjälpsforum där medlemmar kan ställa frågor och svara på
 andra frågor via en öppen chatt i matematik men även skolans övriga ämnen. Sajten har under 2022
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 stöttats av fyra (4) moderatorer som ser till att sajten är en trygg plats och att besökare följer våra
 regler och förhållningssätt. En tidigare version av sajten existerar som ett arkiv med tidigare ställda
 frågor och svar, även kallad gamla.pluggakuten.se.  

 Mattecentrum mäter användandet av Pluggakuten i läxhjälpsessioner (LHS), där en session på minst 1
 minut på Pluggakuten.se räknas som ett digitalt läxhjälpstillfälle. Pluggakuten.se hade totalt 828 182
 LHS globalt varav nationellt bestod av 779 205 LHS. Gamla Pluggakuten.se totalt 187 033 LHS globalt
 varav nationellt bestod av 182 388 LHS. 
 www.pluggakuten.se     www.gamla.pluggakuten.se   

 Matteboken på svenska och arabiska 
 Matteboken är Mattecentrums digitala kunskapssajt som innehåller räkneövningar, teori- och
 videolektioner som sträcker sig från förskoleklass till högsta gymnasiekursen. Sajten innehåller också
 kluringar, quiz inför högskoleprov och samlade gamla nationella prov. Matteboken är gratis att ta del av
 och finns även översatt till en språkversion på arabiska. 

 Mattecentrum mäter användandet av Matteboken på svenska och arabiska i läxhjälpsessioner (LHS),
 där en session på minst 3 minuter räknas som ett digitalt läxhjälpstillfälle. Matteboken.se hade under
 2022 totalt 599 874 LHS globalt varav nationellt bestod av 561 794 LHS. Arabiskspråkiga versionen av
 Matteboken.se, hade totalt 32 537 LHS globalt varav nationellt bestod av 5 745 LHS. 
 www.matteboken.se     http://arabiska.matteboken.se  

 Formelsamlingen 
 Formelsamlingen.se är Mattecentrums digitala kunskapsbok som samlar formler inom matematik,
 fysik och kemi. Mattecentrum mäter användandet av Formelsamlingen i läxhjälpsessioner (LHS), där
 en session på minst 1 minut räknas som ett digitalt läxhjälpstillfälle. Under 2022 hade sajten totalt
 21 159 LHS globalt varav nationellt bestod av 19 532 LHS.  
 www.formelsamlingen.se. 

 Mathplanet 
 Mathplanet är Mattecentrums engelskspråkiga digitala mattebok som innehåller den engelska
 gymnasiematematiken med övningar, teori och videolektioner. Mattecentrum mäter användandet av
 Mathplanet i läxhjälpsessioner (LHS), där en session på minst 3 minuter räknas som ett digitalt
 läxhjälpstillfälle. Mathplanet.com hade totalt 130 252 LHS globalt varav nationellt bestod av 902 LHS. 
 www.mathplanet.com

 Under 2022 skedde totalt 1 799 037 läxhjälpsessioner globalt i våra samlade digitala verktyg varav 
 1 549 566 läxhjälpsessioner skedde nationellt. 

 Youtube 
 Mattecentrum har tre Youtube-kanaler med publicerade videolektioner i matematik på svenska och
 engelska. Dessa Youtube-kanaler hade under 2022 sammanlagt, 17 063 prenumeranter, 912 798
 visningar och 30 610 visningstid (timmar). 

 Podcast 
 "Mattesnack" är en podcast skapad och producerad av Mattecentrum med ändamål att besvara frågan
 "Vad behöver man matematik till". Podcasten lyfter tillämpningsområden genom att låta
 yrkesverksamma från alla samhällets sektorer komma till tals och diskutera vilka vägar som kan
 öppnas för den som väljer en matematikintensiv utbildning.  

 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 2022 fanns 15 234 medlemmar varav 10 212 var mellan 6-25 år (67%).
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Flerårsöversikt Belopp i kr
 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Antal medlemmar 15 234 14 127 13 821 14 882 16 269
Medeltalet anställda 7 7 5 9 10

Resultat i tkr
Verksamhetens intäkter
exkl övriga verksamhetsintäkter 11 031 11 083 6 624 7 821 8 126
Andel gåvor % 2,6% 19,3 17,1 23,8 19,5
Andel bidrag % 92,3% 80,3 77,5 75,3 79,2
Verksamhetens kostnader -10 502 -9 826 -5 835 -7 863 -9 591
Verksamhetens resultat 631 1 298 1 170 30 -1 358
Årets resultat 631 1 295 1 169 28 -1 362

Ekonomisk ställning  i tkr
Eget kapital 3 846 3 215 1 920 751 722
Ändamålsbestämda medel 1 900 1 900 1 100 550 700

Resultat och ställning

 Finansiering
 Med ännu ett år av ökat anslag från Skolverket och extra stöd med anledning av coronapandemin från
 MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) och Stockholm Stad har föreningen kunnat
 öppna den fysiska verksamheten i full kapacitet. Vidare utveckling av den digitala läxhjälpen har
 kunnat genomföras för att även fortsättningsvis förbli aktuell för barn och unga samt vara aktuell enligt
 Skolverkets läroplan. 

 Under 2022 har Mattecentrums samarbetspartner ABB AB, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Axis
 Communications AB möjliggjort kommunikationsinsatser inför uppstart av vår fysiska verksamhet som
 varit vilande under längre tid med anledning av coronapandemin.

Eget kapital
 Balanserat  

Ändamåls- resultat  
bestämda inkl. årets Totalt eget 

medel resultat kapital
Eget kapital vid årets ingång 1 900 000 1 314 838 3 214 838
Årets resultat 630 907 630 907

Eget kapital vid årets utgång 1 900 000 1 945 745 3 845 745

Ändamålsbestämda medel

 Medel som reserveras för specifika ändamål som ska bidra till Mattecentrums vision och mission, även
 kallade ändamålsbestämda medel. Det kan vara gåvor som erhållits för ett specifikt ändamål eller
 tidigare överskott som styrelsen i Mattecentrum beslutat ska användas till ett specifikt område enligt
 verksamhetsplan och visionsarbetet.   

 De ändamålsbestämda medlen planeras att användas för att kvalitetssäkra vår fysiska och digitala
 läxhjälp, utveckla volontärsvården, rekrytera fler volontärer, öppna upp på platser där vi inte finns och
 nå ut med mer information om föreningens kostnadsfria tjänster till intressenter. 

 Av de tidigare avsatta ändamålsbestämda medlen, totalt 1 900 000 kr, planeras 350 000 kr att
 användas 2023 bland annat för utveckling av startsidan mattecentrum.se och än mer fokus på
 information i digitala medier så att fler barn och unga vet om att alla Mattecentrums läxhjälpstjänster i
 matematik är helt kostnadsfria att ta del av.
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Förslag till disposition av årets resultat
 Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:

 Belopp i kr
Ändamålsenliga medel 1 900 000
Balanserat resultat 1 314 838
Årets resultat 630 907

Totalt 3 845 745

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att medlen disponeras enligt följande:
I ny räkning balanseras 3 845 745

Summa 3 845 745

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 * Mattecentrum får ny generalsekreterare - Under 2022 gick Ellen Eriksson från en tillförordnad roll
 som generalsekreterare till permanent position.  

 * Mattecentrum kansli byter adress - Mattecentrum kansli flyttar till The Park, Magnus Ladulåsgatan 1,
 118 65, Stockholm.  

 * Pythonkurs lanseras - Mattecentrum lanserar en kurs i programmering som ger en grundläggande
 förståelse för programmeringsspråket Python. Kursen riktar sig främst till högstadieelever, men även
 nybörjare. Detta är ett steg för att stärka barn och unga i sin digitala kompetens då Skolverket adderat
 att programmering ska ingå i skolplanen för matematik- och teknikämnen.  

 * Ny strategi - mot matteresan - Stort fokus under 2022 har lagts på framtagandet av en ny
 femårsstrategi. Slutsatsen av arbetet har resulterat i ett löfte om att "Stärka självförtroende hos barn
 och unga i Sverige och accelerera deras matteresa". Femårsstrategin har involverat Mattecentrums
 olika intressentgrupper och har formats av undersökningar kring matematiknivå hos barn och unga,
 didaktik och trender kring lärande.   

 * Effektstyrning - och mätning - Ett steg i att Mattecentrum utvärderar och gör rätt insatser är att mäta
 effekt. Kansliet har under 2022 deltagit i Skandia Idéer för livets program för Värdeskapandekedjan för
 att uppdatera Mattecentrums effektmätningsmetoder. Effektrapporten presenteras varje år i oktober.  

 * Varumärke - Ett steg i femårsstrategin har varit att ta fram en ny visuell identitet som tar avstamp i
 det strategiska arbetet och har som avsikt att skapa konsekvens i Mattecentrums ekosystem av
 tjänster som erbjuds barn och unga. Genom att koppla ihop de olika delarna skapa en tydligare helhet
 och större synlighet för Mattecentrums kostnadsfria tjänster. Ett ytterligare syfte med en ny identitet har
 varit att bygga stolthet och ge större synlighet åt det arbete och engagemang som så många
 människor lägger ner i verksamheten, allt ifrån volontärer, projektledare, finansiärer och
 samverkanspartners. I framtagande av den visuella identiteten har medlemmar (barn och unga),
 volontärer, moderatorer och föreningsaktiva deltagit och tyckt till. 

 * Lokala- och riksårsmöten - Lokala årsmöten skedde januari-februari för Mattecentrums 14
 medlemsföreningar. Riksårsmötet skedde den 26 mars 2022.  

 * Förlängt 90 konto - Mattecentrum fick förlängt 90 konto fram till 2024 då ny ansökan sker.  

 * Certifierade med Tryggt Givande  - Mattecentrum har under 2022 blivit certifierade med Tryggt
 Givande av Giva Sverige som intygar att Mattecentrum uppfyller alla krav enligt Kvalitetskoden.  
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Utveckling i föreningsförvaltningen
                                                                                              
 Under 2022 har Mattecentrum implementerat ett nytt CRM-system för säkrarare hantering av
 volontärer och statistik. Två filmer har skapats för att introducera nya medlemmar, aspirerande
 medlemmar och föreningsaktiva hur Mattecentrums lokala- och riksårsmöten går till och hur man kan
 engagera sig. Filmerna finns publicerade på mattecentrum.se.  

 Mattecentrum framtida utveckling 
 * Fysisk läxhjälp . Mattecentrum har kapacitet för dubbelt så många besökare till vår fysiska läxhjälp.
 Genom större kännedom och information kan vi se till att fler tar extra stöd i matematik, gratis.
 Möjligheten att träffa en volontär för individanpassade möten gör att barn och unga kan få stöd att nå
 sina egna kunskapsmål i matematik. Genom coachning kan barn och unga utöka sin egen
 verktygslåda för att ta sina an svårare uppgifter i matematik och växa i sin kunskap och matematiska
 självförtroende.  

 * Digital läxhjälp.  Med ett något nedåtgående trend för antalet besökare behöver vi öka vår
 kännedom, informera mer samt optimera sajten för genomslag. Digital närvaro gör att fler barn och
 unga i och utanför Sverige får möjlighet att ta del av likvärdig kunskapsinhämtning oberoende av
 socioekonomisk bakgrund. Digital uppkoppling gör Mattecentrums verktyg och läromedel tillgängliga
 för fler oberoende av geografisk plats.

 Mattecentrums framtida fokuspunkter  
 * Fortsätta skapa tillgängligt digitalt material som introducerar barn och unga till matematik och STEM
 (Science, Technology Engingeering, Math).  
 * Utveckla nya former för fysisk läxhjälp som stöttar barn och unga att nå sina kunskapsmål i
 matematik, med fokus på högstadiet och gymnasiet.  
 * Fortsätta utveckla medlems- och volontärsvården och öppna fler räknestugor på orter där vi inte
 finns.  
 * Fortsätta skapa information och kännedom om Mattecentrums kostnadsfria tjänster. 
 * Ny startsida för mattecentrum.se för besökare att enklare navigera till fysisk- eller digitalt
 läxhjälpsstöd. 
 * Skapa en sömlös brygga mellan föreningarna och den fysiska- och digitala läxhjälpen som gör det
 enklare för barn och unga att följa sin egen kunskapsutveckling i matte. 
 * Vidareutveckling av det digitala chattforumet Pluggakuten och de digitala räknestugorna på
 Livehjälpen.  

Styrelsen
                                                                                              
 På årsmötet i mars 2022 valdes en ny styrelse bestående av 10 personer med en könsfördelning på
 70/30, kvinnor/män. En av ledamöterna avgick under våren men har varit adjungerad till styrelsen med
 sin expertis. Styrelsen sammansättning bereds av valberedningen och ledamöter väljs på
 årsstämman. Styrelsens arbete leds av ordförande.  

 Närvaro 
Styrelsesammansättning (av totalt
01-01-22 - 26-03-22 antal möten)
Karolina Lisslö Gylfe, ordförande 2 (2)
Christel Tholse Willers, vice ordförande 2 (2)
Lovisa Bergström, sekreterare 2 (2)
Björn Westerholm, ledamot 1 (2)
Erik Valtonen, ledamot 2 (2)
Leo Wallin, ledamot 0 (2)
Marcus Näslund, ledamot 1 (2)
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Styrelsesammansättning Närvaro 
26-03-22 - 31-12-22 (av totalt antal möten)
Karolina Lisslö Gylfe, ordförande 5 (6)
Christel Tholse Willers, vice ordförande 6 (6)
Lovisa Bergström, sekreterare 5 (6)
Björn Westerholm, ledamot 6 (6)
Erik Valtonen, ledamot 5 (6)
Leo Wallin, ledamot 2 (6)
Carina Tovi, ledamot 5 (6)
Ulrika Sultan, ledamot 4 (6)
Rebecka Wigsén, ledamot 5 (6)

 Styrelsens arbete under 2022
 Sedan årsmötet 26 -03- 2022 och fram till räkenskapsårets slut 31-12-2022 kommer styrelsen att ha
 haft sex (6) ordinarie möten inkluderat det konstituerade. Årsmötet 2023 är planerat att hållas den 18
 mars 2023.   

 Styrelsen har under året arbetat för att säkerställa Mattecentrums framtida utveckling samt förvalta och
 stimulera den verksamhet som bedrivs ute i medlemsföreningarna runt om i landet. Vidare arbete och
 insatser efter "Vision 2026" kan komma att lyftas på föreningens årsmöte. Styrelsens arbete har även
 bestått i att stötta generalsekreteraren och kansliet i arbetet med femårsstrategin (Vision 2026) och
 den framtagna varumärkesplattformen.  

 Ordförande och generalsekreteraren har arbetat med både strategi- och verksamhetsfrågor. Även
 ledamöterna har haft individuella dialoger med generalsekreterare och bidragit i arbetet kring frågor
 som politisk agenda, digital marknadsföring, juridiska frågeställningar och digital utveckling.
 Generalsekreteraren deltar vid styrelsemöten och informerar om ekonomin och den dagliga
 verksamheten.  

 Styrelsens sammansättning har varit god och balanserad med olika och nödvändiga kompetenser
 inom media, ideell förening, näringsliv, marknad, ekonomi och utbildning. 

 Generalsekreterare
 Under 2022 gick Ellen Eriksson från en tillförordnad roll som generalsekreterare till permanent
 position. Hon har lett kansliets team för att skapa tillgänglig läxhjälp och lett kansliets arbete med
 Vision 2026 och den nya varumärkesplattformen. Hon har fortsatt fokusera på effektstyrning och
 mätning för att kommunicera organisationen värde än mer. Med finansiell ovisshet kring bidrag har
 generalsekreteraren arbetat proaktivt för att nå långsiktig finansiering för verksamheten. Hon har under
 året utbildat sig inom Effektstyrning med organisationen Effektfullt.  

 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 och hanteras. 

 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 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 lämnade över arbetet i början av 2022 för att flytta ekonomin in-house.
 Detta har hjälpt till att utveckla och automatisera fler delar inom ekonomin. I november valde
 föreningen att ta in en ny ekonomibyrå "Hofmeijer Ekonomi AB" och önskar med det kunna sänka
 föreningens kostnader kopplat till rollen.  

 Föreningen är medlem i Effektfullt och 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, är medlem i Effektfullt och GIVA Sverige innebär att föreningen
 årligen undergår en utökad förvaltningsrevision och vartannat år får efterlevnaden av GIVAs
 kvalitetskod reviderad av föreningens auktoriserade revisor.

Kansli

 Föreningens kansli har sitt säte på The Park Söder, Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65, Stockholm 

 Vid årsskiftet hade kansliet en generalsekreterare, en ansvarig för digitala verktyg, en ansvarig för
 medlemmar och förening, en projektledare för medlems- och volontärsrekrytering samt en matematisk
 projektledare. 

 För ytterligare och mer utförlig information om föreningen eller verksamheten hänvisas till
 Mattecentrums verksamhetsberättelse 2022, information på hemsida eller genom att ringa kansliet på
 telefon 010-102 22 30. 

 Övrig information
 Mattecentrums 90-konto: PG 90 02 68 - 4 
 www.mattecentrum.se 
 http://arabiska.matteboken.se 
 www.matteboken.se 
 www.formelsamlingen.se 
 www.pluggakuten.se 
 www.mathplanet.com
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2022-01-01- 2021-01-01-

2022-12-31 2021-12-31

Verksamhetens intäkter
Gåvor 2 283 976 2 147 919
Bidrag 2 10 187 070 8 934 866
Nettoomsättning 540 000 -
Övriga verksamhetsintäkter 121 507 41 620

Summa verksamhetsintäkter 11 132 553 11 124 405

Verksamhetens kostnader 3,4
Ändamålskostnader -8 821 191 -8 189 246
Insamlingskostnader -863 081 -970 572
Administrationskostnader -817 374 -666 231

Summa verksamhetskostnader -10 501 646 -9 826 049

Verksamhetsresultat 630 907 1 298 356

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter - -3 578

Resultat efter finansiella poster 630 907 1 294 778

Resultat före skatt 630 907 1 294 778

Årets resultat 630 907 1 294 778
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Domän 5 - -

- -

Summa anläggningstillgångar - -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 752 000 391 000
Övriga fordringar 86 170 65 683
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 261 354 838 195

2 099 524 1 294 878

Kassa och bank 8 930 126 6 890 830

Summa omsättningstillgångar 11 029 650 8 185 708

SUMMA TILLGÅNGAR 11 029 650 8 185 708
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel,
Organisationsutveckling 1 900 000 1 900 000
Balanserat resultat 1 314 838 20 060
Årets resultat 630 907 1 294 778

Summa eget kapital 3 845 745 3 214 838

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 051 310 975 098
Skatteskulder 105 928 59 911
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 7 3 782 025 3 238 154
Övriga kortfristiga skulder 8 151 806 370 686
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 2 092 836 327 021

7 183 905 4 970 870

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 029 650 8 185 708
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Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Insamlingsorganisationens redovisning- och värderingsprinciper överensstämmer med
 årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.

 Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

 Fordringar har tagits upp med belopp varmed de beräknas inflyta.

 Omrubricering
 "Skuld erhållna ej nyttjade bidrag" har i denna årsredovisning omrubricerats för år 2021-12-31 från
 "kortfristiga skulder" och fått en egen not.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Verksamhetens intäkter
 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för
 egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet
 av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när
 intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag
 En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
 tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
 Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa
 villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är
 det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Gåvor
 Medel utgörs av mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, privata och ideella fonder
 och stiftelser. Till insamlade medel räknas gåvobevis. 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
 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.

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 att återkrävas.
 Villkorade bidrag skuldföres till dess att utgiften som bidraget är avsett att täcka kommer.

Nettoomsättning
 Sponsring intäktsredovisas vid utförandet.
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Övriga intäkter
 Övriga intäkter redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Verksamhetens kostnader
 Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
 administrationskostnader.

 Ändamålskostnader  är sådana kostnader som kan hänföras till föreningens uppdrag enligt stadgarna.
 Det innebär framförallt direkta kostnader inom stödverksamheten. Vidare hänförs även andra
 kostnader som uppstår som en direkt följd av en aktivitet eller projekt inom ändamålet till
 ändamålskostnader.

 Insamlingskostnader  är sådana kostnader som föreningen haft för att samla in medel från
 privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter.

 Administrationskostnader  är kostnader som behövs för att administrera och driva föreningen. Bland
 annat styrelse- och årsmöte, bokföring och administrativa system. Ett visst mått av allmän
 administration är ett led i att säkerställa en god kvalitet för kontroll och rapportering, såväl externt som
 internt.

Leasing
 Samtliga av Mattecentrums leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) över leasingperioden.

Ersättning till anställda
 Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
 att de anställda utför tjänster.

 Alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda och redovisas som en pensionskostnad
 det år pensionen tjänas in.

Kundfordringar
 Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

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.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
 När organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. Föregående år
 redovisades dessa bidrag i posten övriga kortfristiga skulder. I år har dessa brutits ut för att ge en mer
 rättvisande bild. Se vidare not 7.
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Not 2  Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
 2022-01-01- 2021-01-01-
 2022-12-31 2021-12-31
Allmänheten 37 726 48 319
Företag 166 250 1 613 600
Externa stiftelser 80 000 486 000

Summa insamlade medel gåvor 283 976 2 147 919

Bidrag som redovisats som intäkt
2022-01-01- 2021-01-01-
2022-12-31 2021-12-31

Offentliga bidrag
MUCF 2 961 991 2 257 636
Skolverket 6 725 079 6 177 230
Kommunala bidrag 500 000 500 000

Summa offentliga bidrag 10 187 070 8 934 866

Totala insamlade medel
2022-01-01- 2021-01-01-
2022-12-31 2021-12-31

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 283 976 2 147 919

Summa insamlade medel 283 976 2 147 919

Not 3  Operationell leasing
 Mattecentrum leasar kontorslokal och förråd.

 2022-01-01- 2021-01-01-
 2022-12-31 2021-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 73 800 90 000

73 800 90 000

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 436 075 360 000

Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2022-01-01- 2021-01-01-
 2022-12-31 2021-12-31
Kvinnor 5 3
Män 2 4

Totalt 7 7

 I medeltalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
 prisbasbelopp 24 150 kr (23 800 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
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Styrelseledamöter och generalsekreterare
 2022-01-01- 2021-01-01-
Styrelseledamöter 2022-12-31 2021-12-31
Kvinnor 6 3
Män 3 4

Totalt 9 7

Generalsekreterare
Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Löner och andra ersättningar samt sociala avgifter
 2022-01-01- 2021-01-01-
 2022-12-31 2021-12-31
Ledamöter i styrelsen och generalsekreterare 954 977 708 799
Övriga anställda 2 590 144 2 602 384

Summa 3 545 121 3 311 183

Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 292 007 147 007
Sociala avgifter 1 148 467 1 037 290

Summa 1 440 474 1 184 297

 Av pensionskostnaderna avser 128 113 kr (23 908) organisationens styrelse och generalsekreterare. 

 Under räkenskapsåret har Mattecentrum haft drygt 400 personer till sitt förfogande som arbetat ideellt.
 Värdet av dess ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 5  Domän
 2022-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 150 000 150 000
-Utrangering -150 000 -

Vid årets slut - -150 000
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -150 000
-Utrangering 150 000 -

Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 6  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2022-12-31 2021-12-31
Förutbetalda hyror 96 750 30 000
Övriga poster 164 604 808 195

Summa 261 354 838 195

Not 7  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 2022-12-31 2021-12-31
Skolverket 3 434 921 2 809 933
MUCF 347 104 428 221

Summa 3 782 025 3 238 154
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Not 8  Kortfristiga skulder
 2022-12-31 2021-12-31
Källskatt och sociala avgifter 121 694 365 086
Övriga kortfristiga skulder 30 112 5 600

151 806 370 686

Not 9  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2022-12-31 2021-12-31
Semesterlöner 73 318 105 957
Upplupna sociala avgifter 23 036 33 292
Övriga poster 1 996 482 187 772

Summa 2 092 836 327 021

Not 10  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Det finns en osäkerhet kring Skolverkets statsbidrag för läxhjälp för organisationer då Skolverket under
 hösten 2022 lämnat in en hemställan till regeringen om förslag på justeringar i förordningen som
 innebär att ideella föreningar inte längre ska kunna söka bidraget direkt från Skolverket. Beslut om
 detta förväntas under 2023. 

 Detta kommer att påverka föreningens inriktning på insamling och framtida utvecklingsarbete för att
 bedriva kostnadsfri läxhjälpsverksamhet i samma regi som i dagsläget.
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Underskrifter

 Stockholm, den dag som framgår av elektroniska signaturer.

    

Karolina Lisslö Gylfe Christel Tholse Willers
Styrelseordförande Vice ordförande

Lovisa Bergström Björn Westerholm
Sekreterare

Carina Tovi Erik Valtonen

Leo Wallin Rebecka Wigsén

Ulrika Sultan Ellen Eriksson
Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektronisk signatur.

Carola Nilsson
Auktoriserad revisor
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