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Välkommen till Blomsterfonden:

• Ideell förening för äldres bästa sedan 1921.

• Över 33 000 medlemmar.

• Sex anläggningar i Stockholm med hem och vård för äldre.

• Arbetar för trygghet, glädje och gemenskap i vardagen.

• Har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

• Är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

• Alla kan bli medlemmar i Blomsterfonden. Aldrig för gammal, aldrig för ung!

• Som medlem stödjer du de äldre. Som äldre får du medlemmarnas stöd.
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‚‚
E N S A M H E T 

är ett ord som inte finns så länge man får behålla sin rörlighet och flyger och far 

både till kropp och själ. Det är när man inte längre klarar av att förflytta sig till 

det sociala liv man är van vid, som ensamheten smyger sig på som en tjuv om nat-

ten. När aktiviteterna som varit en viktig del av livet tas ifrån en, måste man ges 

möjligheten och vara beredd att fylla på med sådant som man ännu klarar av. 

BO LINDGREN, givare och medlem i Blomsterfonden.

G E M E N S K A P
– Blomsterfondens sociala verksamhet gör mig glad. Aktiviteter som  arrangeras 

på anläggningarna är till för att förflytta det sociala livet nära människorna i 

stället för tvärtom. Jag har med glädje valt att stödja  föreningen och jag ser att 

mina bidrag gör nytta och de används till det de är ämnade för. Det är tydligt 

att det är kompetenta  personer med sunda mänskliga värderingar som arbetar 

inom Blomsterfonden, både i verksamheten och på styrelsenivå.
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‚‚
känns som ett lite mer poetiskt ord för tristess eller långtråkighet men är inte ett 

dugg bättre för det. Det kan vara oerhört långt mellan lycka och leda. När vän-

nerna försvinner och man bryter upp från en van och kanske lustgenererande 

tillvaro är just ledan ensamhetens förpatrull på väg mot det tråkiga livet. 

Det gäller att stå emot. Det finns andra vänner. Nya vänner. De är bara 

någon annanstans.

DORIS CARVENIUS, medlem i Blomsterfonden.

LY C K A
– Att flytta till ett seniorboende medför en förändrad situation. På gott och ont. 

Det handlar om att upptäcka fördelarna, utgå från sina egna möjligheter och se 

styrkorna i sig själv. Inse att inte enbart du själv behöver nya vänner, du kommer 

också att bli en efterlängtad vän för någon annan. Hos Blomsterfonden finns allt 

inbyggt i systemet. Närheten till andra och de naturliga möjligheterna till kontakt, 

som det rika sociala livet erbjuder, lockade mig till att bli medlem i föreningen. 

Hos Blomsterfonden ser de ut att ha nära till skrattet. Det är lycka för mig!

L E D A 
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‚‚
K R A F T L Ö S H E T 

är alltför ofta det grundläggande hindret för ett gott liv på äldre dar. När 

kroppen inte längre orkar med att förvandla huvudets tankar till gärningar 

försvinner mycket av den initiativrikedom som en meningsfull tillvaro kräver. 

Det hjälper föga att du älskar att dansa salsa om höfterna vägrar ta för sig på 

parketten. De långa skogspromenaderna är ett minne blott om benen med möda 

orkar hasa dig från tv-soffan till toan. Med lite tur, tur och retur.  

LENNART DANNSTEDT, medlem i Blomsterfonden.

S T Y R K A
– Blomsterfondens träningskoncept “Äldrepower” bygger på tesen att ingen är för gam-

mal för att träna. Jag har haft nöjet att få träffa många av de som deltar i Blomster-

fondens träningsstudie i mitt yrke som fotograf. Jag har sett glädjen och gemenskapen 

som uppstår när man blir en del av ett positivt sammanhang och också noterat att den 

fysiska formen pekar rakt uppåt för många av deltagarna. Med rätt vägledning och 

utrustning, speciellt utvecklad för träning och rehabilitering av äldre människor, går 

det helt klart att göra underverk. Jag hoppas verkligen att äldreträning blir något som 

hela samhället tar till sig. Inte bara de på Blomsterfonden. 
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LENNART DANNSTEDT, medlem i Blomsterfonden.

S T Y R K A
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‚‚
är kanske fel ord. Jag är inte en person som går omkring och är rädd för saker 

som döljer sig i framtiden, men en sak skrämmer mig: Att tappa kontrollen, 

drabbas av en demenssjukdom som hindrar mig från att rå om mig själv. Jag 

vill inte hamna in i en dimma som skymmer sikten både framåt och tillbaka. Som 

gör det omöjligt för mig att leva ett bra liv till sista dagen. Att bli utsatt för en 

neslig sjukdom som slår hårt även mot mina nära och kära.  

BIRGITTA CEDERBORG, hyresgäst på Körsbärsvägen och medlem i Blomsterfonden.

T RY G G H E T
– Att flytta in hos Blomsterfondens var som att komma hem, säger Birgitta, 

som är född och uppvuxen på Birger Jarlsgatan 4, ett kort stenkast från 

hennes nuvarande bostad på Körsbärsvägen. Att bo där jag  känner igen 

mig; omgivningen, ljuden och dofterna är en trygghet i sig, men bäst 

av allt är att Blomsterfonden har en röd tråd, ett trygghetskoncept 

som ser till att jag blir väl omhändertagen även om jag själv skulle 

halka till och tappa kontrollen. Jag känner mig trygg i att veta att 

föreningens verksamhet innehåller alla delar jag behöver oberoende 

av om jag är frisk och pigg eller sjuk och skröplig.

R Ä D S L A 

11



‚‚O R O

för framtiden hindrar ofta människor från att leva i nuet. Frågorna är många. 

Både när det kommer till det egna jaget eller rör någon som är när och kär. Får 

jag vara frisk nog, så jag kan rå om mig själv? Klarar jag av att hålla undan 

ensamheten? Finns det någon som har tid och lust att se till mina behov? 

Har någon vänlig själ en stund över för ett parti poker? 

ÅSA FORMO, medlemskontakt hos Blomsterfonden.

L U G N
– När människor ringer till oss framgår det tydligt att de uppfattar Blomsterfonden 

som något så ovanligt som genuint. Den ideella grund som vår förening är byggd på, 

uppges ofta vara orsaken till varför de valt att vända sig till just oss med sina önske-

mål och frågor om en trygg och innehållsrik tillvaro på ålderns höst. Alla vill känna 

lugn och ro inför vad framtiden bär med sig. Vi upplevs som trovärdiga och pålitliga, 

att vi står starka på de äldres sida i en värld som idag känns mer osäker och otrygg. 

Därför hör många, i alla åldrar, av sig till oss, folk vill leva här och nu utan att 

oroa sig inför framtiden.
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ÅSA FORMO, medlemskontakt hos Blomsterfonden.

L U G N
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Det har hänt väldigt mycket inom 
äldrevården och omsorgen under 
de senaste decennierna. Allting har 
utvecklats och blivit till det bättre, 
säger Ulf Thörnevik – Blomsterfon-
dens verkställande direktör, det är inte 
allt för länge sedan de äldre sov i stora 
salar och hade väldigt lite utrymme 
för ett eget och bra liv. Idag strävar vi 
alltid efter att tillfredsställa individens 
specifika behov och önskemål på bästa 
sätt.

Detta som svar på frågan om vi be-
höver vara rädda för att bli gamla i 
dagens Sverige, efter allt som skrivs i 
tidningarna och debatteras om på TV.  

Vi står ständigt på prispallen

– Många internationella undersök-
ningar visar att Sverige ligger i världs-
toppen när det kommer till hur vi tar 
hand om våra äldre, förklarar Lennart 
Francke - Blomsterfondens styrelseord-
förande, och det beror troligen på den 
mångfald av aktörer som idag finns 
inom vård och omsorg i vårt land. 
Blandningen av den offentliga sek-
torn, de privata aktörerna och ideella 
verksamheter, som vår egen, skapar en 
hård men sund konkurrens som driver 
oss alla att stå på tårna och anstränga 
oss till det yttersta för att varje dag bli 
ett litet snäpp bättre på det vi gör.

Vi diskuterar vidare och kommer fram 
till att oron för det som kommer med 
stigande ålder handlar om en tudelad 
rädsla; den som är knuten till samhäl-

lets tillkortakommanden och den 
som är individuell och hänger ihop 
med ens egna kroppsliga och själsliga 
våndor.

Vi arbetar med något ytterst viktigt

– Det är med stor glädje vi kan se 
att omsorgsfrågorna tas på betydligt 
större allvar nu än vad som varit fal-
let under mycket lång tid, fortsätter 
Lennart, detta faktum gäller även 
när vi synar den politiska agendan. 
Äldrevården- och omsorgen är, med 
rätta, en av de stora viktiga frågorna 
för alla partier, inför det stundande 
valet i höst.

Ulf understryker att det är besluten 
som fattas nu, som kommer att styra 
och påverka långt in i framtiden. Det 
är viktigt att mångfalden och valfrihe-
ten för de äldre vidareutvecklas med 
både ökad service och nya tjänster i 
takt med vad samhället och männi-
skorna däri efterfrågar.

Till detta behöver vi ytterligare addera 
kostnadsfrågan: – De grundläggande 
vård- och omsorgsbehoven bör alltid 
finansieras med skattemedel, men vi 
måste också öppna oss för att de äldre 
i framtiden själva tillåts sätta guldkant 
på sin tillvaro genom att delfinansiera 
den egna vården. 

– Vad som sker på den politiska sce-
nen kan vi inte påverka så mycket mer 
än via röstsedeln, men här på Blom-
sterfonden har vi stora möjligheter att 

Blomsterfondens verkställande direktör ULF THÖRNEVIK och  styrelseordförande LENNART FRANCKE

göra allt för att de äldre ska ha ett så 
tryggt, stimulerande och innehållsrikt 
liv som möjligt, slår Lennart fast. Men 
sedan är det ju fullt naturligt att vi alla 
räds både sjukdomar och ensamheten, 
som är både stor och svår att bära.

Ingen ska behöva vara ensam 

Ulf förtydligar och förklarar att 
Blomsterfonden ska, för alla boende 
som vill det, fungera som en ställföre-
trädande familj. Det ska vara skönt att 
veta att man inte står ensam, att ingen 
är utlämnad till enbart sig själv om 
hälsan sviker och orken tryter.

– Och ni vet väl, utbrister Lennart, att 
det finns vetenskapliga belägg för att 
människan är lyckligast som barn och 
på ålderns höst? Vi är faktiskt minst 
nöjda med livet vid 47 års ålder. Mitt 
i livet har vi alla så många järn i elden 
att vi helt enkelt inte hinner med att 
leva. Det var väl John Lennon som så 
passande sa det där om att ”livet är det 
som händer dig medan du är uppta-
gen med att göra upp planer”?

– Men Blomsterfondens planer är 
fullt förankrade i nuet, försäkrar Ulf, 
vi ska jobba ännu hårdare och än mer 
effektivt för att hålla ensamheten, 
rädslan, tristessen och orkeslösheten 
på långt och behörigt avstånd från 
våra anläggningar och alla som valt att 
bo och leva hos oss.

‚‚Y O U ’ L L  N E V E R  WA L K  A L O N E

15



Lennart Francke, ordförande.

Född 1950. Civilekonom. 
Rådgivare till koncernledning-
en i Swedbank. Styrelseledamot 
i Centrum för Näringslivshisto-
ria. Tidigare vice vd i Handels-
banken, styrelseledamot i 
SBAB och senior advisor 
i Oliver Wyman. 

Invald i styrelsen 2009.

Björn Lind, ledamot, vice 
ordförande. 

Född 1960. Civilekonom. 
Har hela sitt yrkesliv arbetat 
med fond- och kapitalförvalt-
ning. Sedan 2011 fondförval-
tare på AMF Fonder. Tidigare  
VD och förvaltningsansvarig 
för Arbor Asset Management 
AB (dotterbolag till Brum-
mer & Partners) samt olika 
befattningar inom SEB. 

Invald i styrelsen 2009. 

Anna Hertting, suppleant. 

Född 1947. Legitimerad
sjukgymnast/fysioterapeut 
och utbildad psykolog. F.d. 
ordförande i Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksför-
bund (numera Fysiotera-
peuterna). Doktorerat inom 
folkhälsovetenskap och 
stressforskning. Undervisar 
för närvarande vid Örebro 
Universitet. Aktuellt upp-
drag för det nationella 
Nätverket Hälsofrämjande 
Sjukvård (HFS).

Invald i styrelsen 2013

Carl-Gustav Ståhlberg, 
ledamot. 

Född 1951. Civilingenjör. 
1976-1996, olika chefsbefatt-
ningar i byggentreprenadfö-
retag. 1996-2008, VD och 
huvudägare i Byggmästar-
gruppen. Från och med 
2008 egen verksamhet i 
Holdingbolag. 
2002 invald i Murmestare 
Embetet. 

Invald i styrelsen 2009. 

Utsedda av Blomsterfondens årsstämma: 

Meg Tiveus, ledamot. 

Född 1943, egen konsult-
verksamhet, styrelseproffs. 
Lång erfarenhet av ett flertal 
styrelseuppdrag, exempelvis 
Billerud, Cloetta, Swedish 
Match, Boss och World 
Lottery Association. 
VD för AB Svenska Spel 
mellan 1997-2004. 

Invald i styrelsen 2010. 

Bo Haslum, ledamot. 

Född 1953. Advokat. 
Landahl Advokatbyrå AB. 
Arbetar huvudsakligen 
med fastighetsrelaterad 
juridik. Tidigare verksam på 
Fastighetsägarna Stockholm, 
Bostadsdomstolen och Svea 
hovrätt. 

Invald i styrelsen 2013.

Per Nordenson, suppleant.

Född 1959. Advokat. Bred 
affärsjuridisk bakgrund med 
mångårig erfarenhet av 
svenska och internatio-
nella förvärv och tvister. 
Advokatfirman Cederquist i 
Stockholm 1991-2004. 
Advokatfirman Frie, 
Stockholm, 1989-1991. 
Nordenson Advokatbyrå 
2004. Föreläsare i processrätt 
vid Stockholms universitet 
och VJS, 2007–2013.

Invald i styrelsen 2007. 

Utsedda av Advokatsamfundet:

Eva Samuelsson, suppleant. 

Född 1949. Biträdande 
borgarråd i Stockholms stad 
sedan 2010. Gruppledare
för Kristdemokraterna i 
Stockholms stadshus från 
2002. Styrelseordförande 
för Svenskt Demenscentrum 
sedan 2008. Vice ordförande 
i SKL:s beredning för Soci-
alpolitik och Individomsorg 
2011–. Ordförande för 
CEMR:s Jämställdhetsut-
skott (Council of European 
Municipalities an Regions) 
samt många andra politisk 
uppdrag.

Invald i styrelsen 2012. 

STYRELSE
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Laszlo Kriss, ledamot. 

Född 1946. Styrelseord-
förande i RnB Retail and 
Brands. Före detta VD i 
Konsumentföreningen Stock-
holm samt f.d. styrelseord-
förande i Atrium Ljungberg 
AB. Tidigare fastighetschef 
Familjebostäder, VD KF 
Fastigheter, VD Fastighets 
AB Brogatan, VD Atrium 
Fastigheter AB. Har tidigare 
suttit med i Blomsterfondens 
styrelse 1988–1991. 

Invald i styrelsen 2009.

Beatrice Pernehagen, 
suppleant. 

Född 1969. Ekonom. Har 
arbetat inom Kooperativa 
förbundet sedan 2000 som 
bland annat projektledare på 
KF Hälsa och vikarierande 
CRM och utvecklings-
ansvarig på Coop Sverige AB. 
Idag anställd på Folksam som 
affärsutvecklare inom CRM. 

Invald i styrelsen 2001. 

Louise Linder, ledamot.

 Född 1963. Präst sedan 1989. 
Kyrkoherde i Kungsholms 
församling Stockholm och 
Leg.psykoterapeut Prästbyrån 
AB som arbetar med etiska 
och existentiella frågor i nä-
ringslivet. 

Invald i styrelsen 2009.

Marianne Kronberg, 
suppleant. Född 1951. 
Diakonvigd 2005, utbildad 
lärare och företagsekonom. 
Arbetar som diakon i Svenska 
kyrkan i Vantör sedan 2006. 
Varit aktiv som förtroende-
vald sedan början av 90-talet i 
Svenska kyrkan på alla nivåer, 
nationellt som lokalt. 

Invald i styrelsen 2010.

 Utsedda av Kooperativa förbundet:

Utsedda av Stockholms Domkapitel:

Gunnar Berglund, supp-
leant. 

Född 1960. Leg läkare. 
Specialist i allmänmedi-
cin. Distriktsläkare Älvsjö 
Vårdcentral, Stockholm. 
1:e vice ordförande i 
Stockholms Läkarförening. 
Sektionsordförande i SLSO’s 
Läkarförening. 

Invald i styrelsen 2013.

Utsedda av Stockholms Läkarförening:

Ulf Thörnevik,VD

Utbildad civilekonom och 
verkställande direktör för 
Blomsterfonden sedan 2007. 
Var mellan åren 2002 och 2007 
VD för personal- och privat-
ägda Brommageriatriken AB 
och har också erfarenhet som 
chef och ledare från Stockholms 
läns landsting, Södertälje kom-
mun och Stockholms stad.

Verkställande direktören: 

Heidi Stenmyren, ledamot. 

Född 1973. Specialist i 
anestesi- och intensivvård 
vid Danderyds sjukhus, 
ordförande i Stockholms 
läkarförening, 1:a vice ordfö-
rande i Sveriges läkarförbund, 
ordförande i Donationsrådet 
vid Socialstyrelsen. 

Invald i styrelsen 2013.
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ingens ändamål och trygghetskoncept för äldre. En detaljplanering 
har påbörjats tillsammans med Stockholm stad. 

Ombyggnation av Lisebergs loftgångshus på Sylvestergatan (36 
lägenheter) avslutades under året och inflyttning skedde under 
hösten. Försäljning av fastigheten Blåsippan 11 påbörjades under 
föregående år och slutfördes i mars 2013, då fastigheten överlämna-
des till den nya ägaren. 

Social verksamhet
Seniorboende

Blomsterfondens sociala hjälpverksamhet är en uppskattad trygg-
hetslänk mellan seniorboendet och äldreomsorgen. Den sociala 
verksamheten finansieras idag med hjälp av insamlade medel från 
allmänheten och till två tredjedelar av Blomsterfondens medlemsav-
gifter. Blomsterfonden bedriver sedan ursprunget ett socialt arbete på 
alla Blomsterfondens anläggningar genom värdinnor, rådgivare och 
bovärdar. Värdinnor och rådgivare stödjer exempelvis äldre i form av 
uppsökande verksamhet, telefonkontakt, mottagningstid, rådgiv-
ning i kontakt med myndigheter, arrangering av sociala evenemang 
och utflykter, regelbundet under året. Kontinuerligt anordnas sociala 
aktiviteter för och tillsammans med de lokala hyresgästerna vid varje 
anläggning. 

Blomsterfonden har under året fortsatt att anordna de uppskattade 
Alzheimercaféerna en gång i månaden i samarbete med Röda Korset 
i Djursholm och Alzheimerföreningen, i syfte att vara en mötesplats 
för anhöriga, personal och demenssjuka äldre. 

Under år 2013 har ett projekt påbörjats i syfte att bygga upp en 
volontärverksamhet inom Blomsterfondens sociala verksamhet och 
äldreboende. Flera medlemmar har visat stort intresse för att delta och 
volontärverksamheten planeras att starta under våren 2014. 

Under året har det uppskattade ÄldrePower-projektet fortsatt på Lise-
berg och nu permanentats där. En implementering påbörjades under 
hösten också på Svalnäs-anläggningen och kommer att starta där 
under våren 2014. Detta har möjliggjorts genom ett generöst bidrag 
från Ruth och Richard Julins stiftelse, som bidragit ekonomiskt till 
inköp av de träningsmaskiner som ingår i konceptet.

Den sociala verksamheten har under året fortsatt med den uppskat-
tade telefonjouren under storhelger samt med bemötandecaféer på de 
olika anläggningarna. Till telefonjouren finns möjlighet att ringa för 
den som känner sig ensam under till exempel jul och större helger.

På Rödabergsanläggningen har under året köket, som ligger i anslut-
ning till bibilioteket och salongen, renoverats vilket uppskattats 
mycket av de boende. 

Vård- och omsorg  
Äldreboende och hemtjänst

Blomsterfonden har bedrivit äldreboenden vid två egna anläggningar, 
Liseberg och Svalnäs, samt på uppdrag av Danderyds kommun på 
Tallgården.   Blomsterfondens olika äldreboenden erbjuder idag 
somatisk vård och demensvård. Totalt har antal vårddygn under året 
varit 70 573 (72 155) vilket motsvarar en beläggningsgrad på 96,7 % 
(98,6 %).

Blomsterfondens har under 2013 genomfört förbättringar vid de-
mensavdelningar inom äldreboendet för att anpassa boendemiljön till 
de demenssjuka äldres behov vad gäller möbler, färger och ljussätt-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ändamål 
Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening med ändamål att 
äga, uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövan-
de personer. Blomsterfonden erbjuder i dag detta genom en samman-
hållen trygghetskedja i form av seniorboende för 60+ och vård- och 
omsorgstjänster som äldreboende och hemtjänst. När föreningen 
bildades 1921 byggdes verksamheten upp på insamlade gåvor och 
välgörenhet. Insamlade gåvor går i dag till att utveckla hem och vård 
för äldre. 

Blomsterfonden har ett 90-konto (90 25 30-5), vilket innebär att för-
eningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Blomsterfonden 
är också medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). 
Blomsterfondens olika verksamheter finansieras idag genom hyresin-
täkter, vårdavtal med kommuner och genom gåvor och bidrag.

Medlemmar
Antalet medlemmar i Blomsterfonden fortsätter att öka och uppgick 
vid årets utgång till 32 037 (30 542).

 

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har sammanträtt 6 (5) gånger under året. I styrelsearvoden 
har 299 (254) kkr utbetalats under 2013. 

Verksamhet
Fastigheter
Seniorboende

Blomsterfonden har ägt och förvaltat bostäder för äldre sedan 1921 
i form av seniorbostäder i Stockholm. Under året har 116 (95) nya 
hyresgäster i seniorboenden kontrakterats. Löpande underhåll och 
reparationer har uppgått till 9 320   kkr   (10 740) kkr och investe-
ringar till 32 252 (50 912) kkr. Skötsel av fastigheterna har utförts i 
huvudsak av egen personal på plats. 

Som ett led i Blomsterfondens strategiska utveckling har under 2013 
planerats för en nybyggnation av ca 130 lägenheter på Blomsterfon-
dens markanvisning i Västberga, Älvsjö. Markanvisningen i Västberga 
möjliggör ett skapande av fler bostäder för äldre i enlighet med fören-
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

AB Blomstergårdar
Förutom den ideella föreningen Blomsterfonden ingår det helägda 
dotterbolaget AB Blomstergårdar i koncernen. I bolaget bedrivs 
tjänster som inte är biståndsbedömda, i form av RUT-tjänster. 
Under året har en ökad satsning på RUT-tjänster i hemmet gjorts 
och efterfrågan på dessa tjänster har ökat. RUT-tjänsterna har också 
kombinerats med den i föreningen utförda biståndsbedömda hem-
tjänsten. Under tidigare år har restaurangverksamhet bedrivits i AB 
Blomstergårdar, men den verksamheten övergick till extern leverantör 
under hösten 2012. Medelantalet anställda har under året varit 3,6 
(13) personer.  AB Blomstergårdar redovisar en förlust om -435 kkr 
(-2 130 kkr) varav 250 kkr är avvecklingskostnader från restaurang-
verksamheten. 

Medarbetare 
Antalet årsarbetare i föreningen har varit 257 (313). Löner och er-
sättningar har uppgått till 89 439 (101 588) kkr. Därutöver tillkom-
mer kostnader för inhyrd personal med 808 (1 150) kkr. Den totala 
sjukfrånvaron år 2013 var 8,3 % (6,0 %) varav 47 % (33 %) bestod av 
långtidsfrånvaro. Under året har 43 (55) personer avslutat sin anställ-
ning, vilket motsvarar 16 % (18 %) personalomsättning. Blomster-
fonden har under året betalat ut 157 (168) kkr i friskvårdssubvention. 
Antal årsarbetare har minskat i jämförelse med tidigare år, vilket beror 
på avvecklingen av hemtjänsten inom Danderyds kommun, som 
gjordes under senare delen av år 2012.  Därför har även kostnad för 
löner och ersättningar minskat.

Under hösten har medarbetare på Tallgårdens äldreboende erbjudits 
att använda en återhämtningsfåtölj för massage och avslappning som 
ett led i att stärka hälsa och välbefinnande hos medarbetare. Provet 
har fallit väl ut och har permanentats. Under hösten implementerades 
ett system för sjuk- och friskanmälningar som ett stöd till medarbe-
tare samt ett verktyg för uppföljning och identifiering av rehabilite-
ringsbehov i verksamheten. Samtliga medarbetare inom Blomsterfon-
den har under året genomgått brandskyddsutbildning med särskild 
inriktning på utrymningsövningar.

Organisation och intern kontroll
I Blomsterfonden finns gemensamma regelverk med policies och 
riktlinjer som fastställts av styrelsen. För att skapa hög säkerhet i den 
interna kontrollen, avseende både verksamhet och den ekonomiska 
rapporteringen finns tydliga och dokumenterade instruktioner för 
hela koncernen. Dessutom kontrolleras insamlingsverksamheten av 
Svensk Insamlingskontroll. Under 2013 har styrelse och ledning fort-
satt arbetet med att säkerställa att föreningen följer FRII’s kvalitets-
kod för insamlingsorganisationer. Blomsterfonden har också deltagit 
i FRII:s arbetsgrupp för framtagande av ny kvalitetskod gällande från 
och med år 2014. Syftet med koden är bland annat att öka öppenhet 

och transparens i föreningen och därigenom stärka förtroendet för 
Blomsterfonden som insamlingsorganisation. Styrelsen och led-
ningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att 
hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

Stiftelser
De stiftelser som bildats med syfte att stödja Blomsterfondens verk-
samhet uppgår till 19 (19) st.  Avkastningen före förvaltningskostna-
der uppgick under året till 351 (496) kkr. Den totala förmögenheten i 
stiftelserna är 13 263 (13 236) kkr.

Resultat och ställning
Under år 2013 uppvisar koncernen ett resultat om 43 275 
(5 001) kkr. Resultatet exklusive fastighetsförsäljningen under året, 
summerar till 10 483 (5 001) kkr. De totala intäkterna har uppgått till 
254 558 (235 995) kkr. Insamlade medel utgjorde 2 889 (1 991) kkr 
och bidrag från externa stiftelser 2 088 (1 112) kkr. 

Fastighetsverksamheten visar ett driftsnetto om 23 398 (21 454) kkr 
och ett resultat efter finansiella kostnader på 7 120 (4 133) kkr. Den 
genomsnittliga räntan på föreningens fastighetslån har under året 
varit 3,1% (3,5%).

Vårdverksamheterna redovisar ett överskott om 5 242 (3 029) kkr.

Väsentliga händelser under året
· Implementering av nytt träningskoncept ”ÄldrePower”-   
 med syfte att öka äldres hälsa och välbefinnande i vardagen genom  
 individanpassad träning för äldre. 

· Ombyggnation avslutad av loftgångshusen i Liseberg, Älvsjö.

· Planering för en nybyggnation av 130 lägenheter på markanvis  
 ning i Liseberg, Älvsjö.

· Arbete med framtagning av förslag till nya stadgar.

· Försäljning av fastigheten Blåsippan slutfördes under mars 2013.

FRAMtidA UtVecklingen
Blomsterfonden kommer att fortsätta med sin strategi att bygga ut 
och vidareutveckla sitt trygghetskoncept för äldre i samhället. Under 
de närmaste åren är målet att tillskapa nya seniorbostäder och äldre-
boendebostäder i direkt anslutning till våra fastigheter i Älvsjö och på 
Ringvägen.

ning. Detta har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Ruth och 
Richard Julins stiftelse.

Hemtjänst har under året utförts inom Stockholms stad och Täby 
kommun.

Under 2013 har en stöd- & rådgivningsservice inrättats på prov i 
Blomsterfonden dit medlemmar, boende och anhöriga kan ringa för 
att få vägledning och stöd i hemmet. Praktisk vägledning har givits 
vid bland annat val av senior- eller äldreboende.   Stöd- och rådgiv-
ningsservicen har varit mycket uppskattad under året och kommer 
därför att fortsätta bedrivas under år 2014. 
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Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat kapital  150 213  260
Årets resultat  43 609  987
 kr 193 823  247
 
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
i ny räkning överförs      193 823 247 
  kr 193 823 247

Översikt 5 år (mkr)

Översikt koncernen   2013 2012 2011 2010 
 
Nettoomsättning  206 225 229 228 
  
Resultat efter finansiella poster  43 5 4 69 
 
Balansomslutning   520  495    491 478 
   
Rörelsemarginal %  20,3 5,5 5,9 24,9 
 
Avkastning på eget kapital %  20,7 3,0 2,4 43,9  
 
Soliditet %  40,2 33,5 32,8 32,8 
 
Medelantalet anställda  261 326 336 328
 

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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    not  2013  2012
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2, 3  206 395  225 542
Medlemsavgifter      6.474  5 722
Gåvor och insamling    4  2 889  1 991
Övriga intäkter    5  38 800  2 740
Summa verksamhetens intäkter     254 558  235 995

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader    2, 6, 7  -64 296  -65 031
Personalkostnader    8  -128 449  -148 913
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   10, 11  -10 204  -9 045
Summa verksamhetens kostnader     -202 949  -222 989

Verksamhetsresultat      51 609  13 006

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och fordringar   12  173  2 158
Ränteintäkter och liknande resultatposter     26  196
Räntekostnader och liknande resultatposter  13  -8 533  -10 359
Summa resultat från finansiella investeringar    -8 334  -8 005

Resultat efter finansiella poster     43 275  5 001

Årets resultat      43 275  5 001

    not 2013-12-31 2012-12-31
tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark    10 471 801 399 938
Inventarier    11 10 131 9 961
Pågående nyanläggningar    14 3 706 50 191
Summa anläggningstillgångar    485 638 460 090

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och fördödenheter     211 219

kortfristiga fordringar
Kundfordringar     20 559 17 453
Fordringar hos förvaltade stiftelser    1 745 2 536
Övriga kortfristiga fordringar     398 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 2 819 2 786
     25 521 23 278

Koncernens resultaträkning (kkr)

Koncernens balansräkning (kkr)
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    not 2013-12-31 2012-12-31

kortfristiga placeringar      
Kortfristiga placeringar    16 876 876

kassa och bank    17 8 107 10 378

Summa omsättningstillgångar    34 715 34 751
Summa tillgångar     520 353 494 841

eget kapital och skulder

eget kapital    18
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning     15 000 15 000

Fritt eget kapital
Balanserat kapital    19 150 780 145 779
Årets resultat     43 275 5 001
Summa eget kapital     209  055 165 780

långfristiga skulder    22
Skulder till kreditinstitut     271 947 278 535

kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut    22 6 470 9 332
Leverantörsskulder     12 934 16 311
Aktuella skatteskulder     7 20
Övriga kortfristiga skulder     5 566 5 299
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  23 14 374 19 564
     39 351 50 526

Summa eget kapital och skulder    520 353 494 841

Ställda säkerheter    24 301 561 302 361

Ansvarsförbindelser    24 170 169

 

Koncernens balansräkning (kkr)

    not 2013 2012
den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   51 609 13 006
Avskrivningar     10 204 9 045
Resultat försäljning kortfristiga placeringar   - 1 193
Resultat försäljning fastighet     -35 398 -
Erhållen utdelning och ränta    20 199 1 160
Erlagd ränta    13 -8 533 -10 358
     18 081 14 046
 

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)

 Ökning/minskning av varulager    8 387
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -2 242 -442
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar   - 37 460
Ökning/minskning av kortfristiga skulder    -8 311 8 434
Kassaflöde från den löpande verksamheten   7 536 59 885
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investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -36 358 -54 108
Resultat vid avyttring av inventarier    - 178
Resultat försäljning fastighet     36 000 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -358 -53 930
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     -9 449 -9 069
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -9 449 -9 069

Årets kassaflöde     -2 271 -3 114
likvida medel vid årets början    10 378 13 492
likvida medel vid årets slut     8 107 10 378

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)

    not 2013 2012
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2, 3 205 019 223 008
Medlemsavgifter     6 474 5 722
Gåvor och insamling    4 2 889 1 991
Övriga intäkter    5 38 800 2 740
Summa verksamhetens intäkter    253 182 233 461

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader    2, 6, 7 -63 901 -66 312
Personalkostnader    8 -127 082 -143 036
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  10, 11 -10 155 -8 978
Summa verksamhetens kostnader    -201 138 -218 326

Verksamhetsresultat     52 044 15 135

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterbolag    -100 -1 500
Resultat från värdepapper och fordringar   12 173 2 158
Ränteintäkter och liknande resultatposter    26 196
Räntekostnader och liknande resultatposter  13 -8 533 -10 358
Summa resultat från finansiella investeringar   -8 434 -9 504

Resultat efter finansiella poster    43 610 5 631

Årets resultat     43 610 5 631

Moderföreningens resultaträkning (kkr)
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Moderföreningens balansräkning (kkr)

    not 2013-12-31 2012-12-31
tillgångar      
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag    9 - -

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark    10 471 801 399 937
Inventarier    11 9 934 9 715
Pågående nyanläggningar    14 3 706 50 191
Summa anläggningstillgångar    485 441 459 843

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter     211 219

kortfristiga fordringar

Kundfordringar     20 193 17 080
Fordringar hos förvaltade stiftelser    1 745 2 536
Fordringar hos dotterbolag     301 -
Övriga kortfristiga fordringar     395 502
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 2 815 2 780

Summa     25 449 22 898
kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar    16 876 876

kassa och bank    17 7 921 10 070

Summa omsättningstillgångar    34 457 34 063
Summa tillgångar     519 898 493 906

eget kapital och skulder
eget kapital    21
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning     15 000 15 000

Fritt eget kapital    19
Balanserat kapital     150 213 144 582
Årets resultat     43 610 5 631
Summa eget kapital     208 823 165 213

långfristiga skulder    22
Skulder till kreditinstitut     271 947 278 535
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Moderföreningens balansräkning (kkr)

    not 2013 2012
den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   52 044 15 135
Avskrivningar     10 155 8 978
Nedskrivning andelar i dotterbolag    -100 -1 500
Resultat försäljning kortfristiga placeringar   - 1 194
 Resultat försäljning av fastigheter    -35 398 -
Erhållen utdelning och ränta    20 199 1 160
Erlagd ränta    13 -8 533 -10 358
     18 367 14 609
Ökning/minskning varulager     8 104
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -1 849 -804
Ökninga/minskning kortfristiga placeringar   - 37 460
Ökning/minskning  kortfristiga skulder    -8 868 8 588
Kassaflöde från den löpande verksamheten   7 658 59 921

investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -36 357 -54 060
Försäljning av inventarier     - 157
Försäljning av fastigheter     36 000 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -357 -53 903

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     -9 449 -9 069
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -9 449 -9 069

Årets kassaflöde     -2 148 -3 051
likvida medel vid årets början    10 069 13 121
likvida medel vid årets slut     7 921 10 070

Kassaflödesanalys för moderföreningen (kkr)

    not 2013-12-31 2012-12-31
kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut    22 6 470 9 332
Leverantörsskulder     12 888 16 100
Aktuella skatteskulder     7 14
Skulder till dotterbolag     - 349
Övriga kortfristiga skulder     5 424 5 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  23 14 339 19 229
     39 128 50 158
Summa eget kapital och skulder    519 898 493 906

Ställda säkerheter    24 301 561 302 361

Ansvarsförbindelser    24 170 169
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Noter (kkr) 

not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd för ideella föreningar. Redovisnings- och värderings-
principerna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernredovisning
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderförening, dotterbolag i vilket moderför-
eningen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna.

Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att 
förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde 
som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna.
Koncernens egna kapital omfattar moderföreningens kapitalbehållning och den 
del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att detta förvärvats.
Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är 
genomförd. Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ideella föreningen. 
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp var-
med de beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO-
metoden). Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvär-
det enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Behov av nedskrivning för verklig 
inkurans beaktas i samband med upprättande av årsbokslut.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-
mulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas 
förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:
Avskrivningstider
Byggnader   100 år
Markanläggningar   50 år
Byggnadsinventarier   10–25 år 
Maskiner och inventarier   5–10 år
Datorer   3 år

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i förhållande till samtliga intäkter.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på justerat eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

not 2 Försäljning och inköp inom koncern

   2013 2012
Andelen av moderföreningens inköp och försäljning avseende dotterföretag.
Inköp, (%)   - 10,7
Försäljning, (%)   0,02 0,5

not 3 nettoomsättningens fördelning  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013   2012

Särskil boende 126 170  125 463 126 170    125 463 
Hyror 62 961  61 540 62 961       62 367 
Hemtjänst 14 942  34 089 14 942       34 089 
Övriga sidointäkter 2 322  4 450 946            1 088 
Summa 206 395  225 542 205 019    223 007 

not 4 gåvor och insamling  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012

Minnesgåvor 24  77 24    77 
Donationer och gåvor 2 603  1 573 2 603    1 573
Testamenten -  30 -    30 
Basarverksamhet 263  311 263    311 
Summa 2 890  1 991 2 890    1 991 

not 5 Övriga intäkter  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012
Bidrag från organisationer och myndigheter
Julins stiftelse 1 896  1 112 1 896    1 112
Hedlunds stiftelse 192  - 192    -
Statliga bidrag 1 263  1 543 1 263    1 543
ersättning från försäkringsbolag 3  2 3    2
Vinst vid avyttring av fastighet 35 399  - 35 399    -
Övriga intäkter 47  83 47    83
Summa 38 800  2 740 38 800    2 740

not 6 ersättning till revisorerna  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012
Revision
PWC 386  339 344    285 
Allegretto revision 21  25 21    25
Summa 407  364 365    310
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not 7 leasingavtal
  koncernen         Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012
Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande:
Förfaller till betalning inom ett år 4 686  4 704 4 686    4 704 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 2 947  5 818 2 947    5 818  
 7 633  10 522 7 633    10 522 

Noter (kkr)

not 8 Personal
  koncernen    Moderföreningen
 2013   2012 2013    2012
Medelantalet anställda
Kvinnor 212   257 208    250 
Män 49   69 49    63 
Totalt 261   326 257    313 

löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören 1 379   1 314 1 379    1 314
Löner och ersättningar till styrelsen 299   255 299    255 
Löner och ersättningar till övriga anställda 88 743   104 068 87 761    100 019 
Delsumma 90 421   105 637 89 439    101 588 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 28 865   33 078 28 554    31 596  
Pensionskostnader för verkställande direktören 468   441 468    441 
Pensionskostnader för övriga anställda 6 952   7 301 6 884    7 059  
Övriga personalkostnader 1 743   2 456 1 738    2 352 
Totalt 128 449   148 913 127 083    143 036 

För VD i Blomsterfonden och koncernen har avtal träffats, varigenom VD har rätt till avgångsvederlag om 24 månadslöner med samordning vid uppsägning från föreningens sida. Vid uppsägning från 
VD´s sida skall uppsägningslönen uppgå till sex månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmån genom ITP-planens tjänstepensionslösning samt en premiebaserad tilläggspension om 84 tkr per år.

Styrelseledamöter  koncernen         Moderföreningen
Antal på balansdagen 2013   2012 2013    2012
Kvinnor 3   3 3    3
Män 5   5 5    5
Totalt 8   8 8    8

Sjukfrånvaro

     2013    2012
Total sjukfrånvaro i %     8,3    6,0
- långtidssjukfrånvaro *%     47,1    33,4

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

not 9 Andelar i dotterföretag       Moderföreningen
     2013-12-31    2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden     14 681    13 181 
Lämnat aktieägartillskott     100    1 500 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden     14 781    14 681 

Ingående ackumulerade nedskrivningar     -14 681    -13 181
Årets förändringar     
Nedskrivningar     -100    -1 500 
Utgående ackumulerade nedskrivningar     -14 781    -14 681 

Utgående restvärde enligt plan     0    0

Moderbolaget Antal     Andel  Nom. värde    Bokfört värde
 aktier    (kr)         (kr)
AB Blomstergårdar       4 000              100% 100    0

not 10 Byggnader och mark
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31   2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 472 163   470 463 472 163    470 463
Årets investeringar 9 665   1 700 9 665    1 700
Försäljningar -768   - -768    -
Omföring från pågående nyanläggningar 68 877   - 68 877    -
Utgående ack. anskaffningsvärden 549 937   472 163 549 937    472 163 

Ingående avskrivningar -72 225   -66 594 -72 225    -66 594
Försäljningar 166   - 166    -
Årets avskrivningar -6 076   -5631 -6 076    -5631
Utgående ack. avskrivningar -78 135   -72 225 -78 135    -72 225

Utgående restvärde enligt plan 471 802   399 938 471 802    399 938

                                                                                      Moderföreningen
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    Noter (kkr)

not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter
  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012
Räntekostnader 8 529  10 326 8 529    10 326
Övriga finansiella kostnader 4  33 4    32
Summa 8 533  10 359 8 533    10 358 

not 14 Pågående nyanläggningar
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31  2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31 
Ingående nedlagda kostnader 50 191  811 50 191    811
Under året nedlagda kostnader 25 677  49 380 25 677    49 380
Erhållet statligt bidrag -3 091  - -3 091    -
Under året genomförda omfördelningar -69 071  - -69 071    -
Utgående nedlagda kostnader 3 706  50 191 3 706    50 191 

not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31  2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
Förutbetald tomträttsavgäld 304  286 304    286
Förutbetald datakommunikation 849  696 849    696
Förutbetalda försäkringspremier 520  619 520    619 
Förutbetalda leasingavgifter 149  432 146    427  
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 996  753 996    753
Summa 2 818  2 786 2 815    2 781 

not 16 kortfristiga placeringar
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31  2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31 
Noterade aktier och andra andelar 
Bokfört värde 876  876 876    876
Marknadsvärde 1 132  822 1 132    822

not 17 checkräkningskredit
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31  2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 000  10 000 10 000    10 000 

not 18 koncernens förändring i eget kapital
 Bundet kapital  Fritt kapital Årets resultat    Totalt 

Belopp vid årets ingång 15 000  145 779 5 001    165 780 
Överföringar av föregående års resultat   5 001 -5 001
Årets resultat    43 275      43 275
Belopp vid årets utgång 15 000  150 780 43 275    209 055

not 11 Maskiner och inventarier
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31   2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 34 178   48 735 32 011    46 323
Inköp 4 302   3 027 4 302    2 979  
Försäljning -   -298 -    -119
Årets utrangering -   -3 087 -    -2 972
Utrangering hänförlig till föregående år -   -14 199 -    -14 199
Utgående ack. anskaffningsvärden 38 480   34 178 36 313    32 012  
Ingående avskrivningar -24 217   -38 210 -22 297    -36 084
Försäljning -   169 -    11
Årets utrangering -   3 038 -    2 923
Utrangering hänförlig till föregående år -   14 199 -    14 199
Årets avskrivningar -4 132   -3 413 -4 083    -3 346 
Utgående ack. avskrivningar -28 349   -24 217 -26 380    -22 297

Utgående restvärde enligt plan 10 131   9 961 9 933    9 715

not 12 Resultat från värdepapper och fordringar
  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012  
Utdelningar 63  702 63    702 
Avkastning från stiftelser förvaltade av Blomsterfonden 111  262 111    262 
Realisationsresultat vid försäljningar -  2 044 -    2 044 
Nedskrivningar -  -850 -    -850 
Summa 174  2 158 174    2 158 
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Noter (kkr)

not 19 Fritt eget kapital
Reserverade medel med angivet ändamål
Av fritt eget kapital är följande medel reserverade för angivet ändamål:    
    2013-12-31    2012-12-31
Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond    25    25
Folke Bernadottes fond    25    25
Carl och Matilda Blomqvists fond    11    11
Fonden fru Hulda Ljungströms fond     35    35
Linnea och Carl Rydéns fond för personal    55    55
Fond för förbättring av arbetsmiljön    700    700
Carl Henrik Nygrens dödsbo    1 154    1 154
Gåvor för utveckling    10 423    10 423
Sven-Erik Petersons kompetensfond    500    500
Summa    12 928    12 928

not 20 erhållen utdelning och ränta 
  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012
Utdelningar 63  702 63    702
Fondavkastning 111  262 111    262 
Ränteintäkter bank 25  196 25    196 
Summa 199  1160 199    1160

not 22 Räntebärande skulder
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31  2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 271 947  278 535 271 947    278 535
Summa 271 947  278 535 271 947    278 535

kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 470  9 332 6 470    9 332
Summa räntebärande skulder 278 417  287 867 278 417    287 867

Förfallotider
Ingen del av långfristiga skulder  förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31  2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
Upplupna räntekostnader 175  199 175    199
Upplupna löner 2 479  2 436 2 478    2 434 
Upplupna semesterlöner 3 675  3 798 3 605    3 674 
Upplupna sociala avgifter 1 828  1 980 1 892    1 956 
Förutbetalda hyror 4 799  4 516 4 799    4 516 
Förutbetalda intäkter 300  1 835 300    1 835
Handpenning fastighetsförsäljning -  3 600 -    3 600
Övriga poster 1 118  1 201 1 090    1 016
Summa 14 374  19 565 14 339    19 230

not 24 Ställda säkerheter
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31  2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar
För egna skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 301 561  302 361 301 561    302 361 

Ansvarsförbindelser
Utfästelse av hyresrätter 170  169 170    169
Summa ställda säkerheter 301 731  302 530 301 731    302 530

not 21 Moderföreningens förändring i eget kapital
    
        B  a l a n s e r a t  k a p i t a l

   Kapital behållning   Balanserad vinst  Reserverade medel         Årets resultat  totalt

Belopp vid årets ingång   15 000    131 654   12 928      5 631  165 213
Överföringar av föregående års resultat         5 631         -5 631
Årets resultat                43 610  43 610   
               
Belopp vid årets utgång   15 000       137 285   12 928        43 610  208 823

not 11 Maskiner och inventarier
  koncernen    Moderföreningen
 2013-12-31   2012-12-31 2013-12-31    2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 34 178   48 735 32 011    46 323
Inköp 4 302   3 027 4 302    2 979  
Försäljning -   -298 -    -119
Årets utrangering -   -3 087 -    -2 972
Utrangering hänförlig till föregående år -   -14 199 -    -14 199
Utgående ack. anskaffningsvärden 38 480   34 178 36 313    32 012  
Ingående avskrivningar -24 217   -38 210 -22 297    -36 084
Försäljning -   169 -    11
Årets utrangering -   3 038 -    2 923
Utrangering hänförlig till föregående år -   14 199 -    14 199
Årets avskrivningar -4 132   -3 413 -4 083    -3 346 
Utgående ack. avskrivningar -28 349   -24 217 -26 380    -22 297

Utgående restvärde enligt plan 10 131   9 961 9 933    9 715

not 12 Resultat från värdepapper och fordringar
  koncernen    Moderföreningen
 2013  2012 2013    2012  
Utdelningar 63  702 63    702 
Avkastning från stiftelser förvaltade av Blomsterfonden 111  262 111    262 
Realisationsresultat vid försäljningar -  2 044 -    2 044 
Nedskrivningar -  -850 -    -850 
Summa 174  2 158 174    2 158 
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Noter/Stiftelser

not 25 Stiftelser förvaltade av Blomsterfonden
    2013-12-31    2012-12-31
Bundet eget kapital     

Stiftelsen Axel Hedenståhls fond    1 970    1 964
Stiftelsen Peter Möllers fond    649    648 
Stiftelsen Linnea och Carl Rydéns fond    2 093    2 087
Stiftelsen Thureusgårdens fond och stiftelen Maud Theureus fond    305    304 
Stiftelsen Hemgårdens fond    208    208
Stiftelsen Fanny och Uno Svartlings fond    109    108
Stiftelsen Nils och Britta Widerbergs fond    1 224    1 221
Stiftelsen Åke Petterssons fond    167    166
Stiftelsen Astrid och Emil Nilssons fond    774    772
Stiftelsen Margareta Heiners fond    35    35
Stiftelsen Birger och Gurli Grundströms fond    355    354
Stiftelsen Karin och Henry Pederbys fond    137    137
Stiftelsen Iris Lundahls och Sten Elmérs fond    136    136
Stiftelsen Ebba och Carl Mannerfelts fond    1 403    1 403
Stiftelsen Ingrid och Egon Jonssons fond    126    126
Stiftelsen Siri Rydbecks fond    1 465    1 465
Stiftelsen Anders och Wera Sjögrens fond    595    594
Stiftelsen Ingrid Lindströms fond    1 512    1 508
Summa    13 263    13 236

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 maj 2014

Danderyd den 5 maj 2014
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Ordförande
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Vice ordförande
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Laszlo Kriss

Meg Tivéus
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Auktoriserad revisor

Eva Stein
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

31

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Föreningen Blomsterfonden för år 2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.  
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar en årsredovisning och koncernredovisning för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är än-
damålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-

ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Föreningen Blomsterfonden för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan 
leda till ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 9 maj 2014

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor  

 
Eva Stein 
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden, org.nr 802005-1465
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Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för äldres bästa 
genom att erbjuda en sammanhållen trygghetskedja av olika boende- 
och omsorgsformer. Blomsterfondens verksamhet bygger på närheten
till en givande social tillvaro med gemenskap, trygghet, lycka och lugn 
genom hela äldrelivet.

Vill du vara med oss och arbeta för de äldres rätt till en värdig omsorg, tänk på Blomsterfonden!

Din trygghet som givare  garanteras genom att:

•	 Blomsterfonden	har	90-konto	och	övervakas	av	Svensk	Insamlingskontroll
•	 Blomsterfonden	är	medlem	i	FRII	(Frivilligorganisationernas	insamlingsråd)

Adress: Box 114, 182 05 Djursholm Besöksadress: Svalnäs Allé 4B, 182 67 Djursholm
telefon: 08-555 94 500      Fax: 08-555 94 556 Hemsida: www.blomsterfonden.se


