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En förening för alla, 
verksamhet på sex ställen, 

468 medarbetare*, 
47 451 medlemmar och 

nollvision för ensamhet, 
utanförskap och otrygghet. 

* tillsvidare- och visstidsanställda



Har 90-konto

Blomsterfondens omfattande sociala verksamhet för trygg-
het, mening, glädje och gemenskap i vardagen finansieras till 
största delen av insamlade medel och medlemsavgifter. Vi vill 
därför att de som stödjer oss, våra givare, ska kunna känna sig 
säkra på att de medel de skänker alltid går in i verksamheten 
till de äldres bästa. Föreningen har 90-konto, kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll och är medlem i FRII, Frivilligor-
ganisationernas Insamlingråd. Utöver detta är vi granskade 
och godkända av Givarguiden, ett kontrollverktyg från Charity 
Rating.

Vill du vara med och stödja vår förening och de äldre med ett 
medlemskap eller en gåva, gå då in på www.blomsterfonden.
se för mer information om detta eller swisha valfri 
summa direkt till vårt 90-konto: 9025305. 

Ange vilken verksamhet du vill bidra till.
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När Alma Hedin startade Blomsterfonden 1921 under de-
visen “Hem och vård åt äldre” var det tak över huvudet som 
gällde. De flesta lägenheterna var små ettor utan bekväm-
ligheter, inga badrum fanns och utedasset låg på gården.

Alma förstod att ett hem med värme, vatten, kokmöjligheter 
och en dörr att stänga om sig är den nödvändiga grundplatt-
form som behövs för att man ska kunna leva ett drägligt liv 
på äldre dar.

Nästan hundra år senare gäller samma sak. Egen härd är guld 
värd, allting utgår från hemmet som genom åren fått en an-
nan standard vad det gäller bekvämlighet och funktionalitet. 

Idag är kraven betydligt högre än på vår grundares tid och 
ett ständigt utvecklingsarbete är nödvändigt för att kunna 
erbjuda ändamålsenliga bostäder.

Ett tillgängligt, funktionellt och hållbart hem är grundlänken 
i Blomsterfondens trygghetskedja.

Blomsterfondens trygghetskedja genom senior-  och äldrelivet innehåller många viktiga länkar!

HEM

Även vårdtanken har funnits med från starten. Idag finns den 
inbyggd i Blomsterfondens trygghetskedja som löper genom 
äldrelivet. Inledningsvis oftast som hemtjänst efter egna behov 
och önskemål.

När orken och hälsan sviktar finns Blomsterfondens äldre-
boenden med välfungerande omsorg i Svalnäs, Liseberg och 

på Tallgården i Enebyberg. Möjligheter till par- och närboen-
de erbjuds i viss utsträckning. Avdelningar för personer med 
en demenssjukdom finns på samtliga tre ställen.

Särskilda äldrekunskapsavdelningar borgar för att vården och 
omsorgen hålls på en hög nivå och i ständig utveckling.

VÅRD

Blomsterfondens sociala verksamhet arbetar för trygghet, 
gemenskap, mening och glädje i äldrelivet.

Genom att skapa naturliga mötesplatser för intellektuell 
stimulans och fysisk träning bidrar vi till ett friskare och mera 
aktivt liv för seniorer och äldre som bor hos oss.

Alla våra medlemmar inbjuds regelbundet till olika seminarier 
och aktiviteter för ökad glädje och mening.

På våra seniorboenden är våra värdinnor naturliga samtals-
partner när det kommer till aktiviteter eller vid behov av stöd 

i kontakter med sjukvården och myndigheter av olika slag i 
skiftande ärenden.

Våra bovärdar ger en hjälpande hand med sysslor som att 
spika upp en tavla eller åtgärda enklare fel i din seniorbostad.

På våra äldreboenden och med våra hemtjänstkunder utgår vi 
ifrån det friska och eftersträvar goda mellanmänskliga möten. 
Tillsammans skapar vi glädje och mening. 

Vi är tryggheten om och när den behövs. Blomsterfondens 
ambition är att vara medmänniska när en sådan efterfrågas. 

GLÄDJE
&

MENING

Tryggheten utgår från hemmet ...

... för att längs vägen bli förstärkt med vård och omsorg ...

... och en hel del innehåll, mening, glädje och gemenskap!
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Blomsterfondens trygghetskedja genom senior-  och äldrelivet innehåller många viktiga länkar!

1 år100 år

Givare

Kursledare
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Anhöriga
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Samarbetspartner

Donatorer
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Mentorer

Ambassadörer

Samhälls-
utvecklare

Referens-
personer

Omvärld

HEM VÅRD

GLÄDJE & 
MENING

... och en hel del innehåll, mening, glädje och gemenskap!

Medlemmar

Blomsterfondens har över 47 000 medlemmar som stödjer trygghetskonceptet genom sin årsavgift och sitt engagemang som 
anhöriga, ambassadörer, volontärer, referenspersoner, krönikörer, givare och annat i olika sammanhang. 

Blomsterfonden är i kraft av sina många medlemmar med stor åldersspridning en allt mer viktig aktör i samhället med samar-
betspartner på många olika plan. På fastighetssidan likaväl som inom vården och omsorgen. Verksamheten utvecklas genom ett 
fortlöpande kunskapsutbyte med forskare, företag, kommuner och myndigheter. Donatorer som satsar i föreningens verksam-
het känner sig trygga i att fullgott resultat uppnås. 

Föreläsare
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Socialstyrelsens öppna mätningar ger Blomster-
fonden höga betyg
Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning 
i hela landet för att mäta hur omsorgstagarna upplever 
verksamheten inom äldreomsorgen. Blomsterfondens resultat 
är bättre än medel i riket, Stockholms län och Stockholm när 
det gäller den sammantagna nöjdheten både inom hem-
tjänsten och inom äldreboende.

Bra bemötande och förtroende för personalen
I hemtjänsten är det sammantagna betyget fortsatt högt. 
94 % har svarat att de är nöjda med helheten. Bäst resultat 
visar områden som personalens bemötande och förtroendet 
för personalen. Andra områden som visar goda resultat är att 
personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, tar hän-
syn till omsorgstagarens åsikter och önskemål och har tillräck-
ligt med tid för arbetet.

Trygg på äldreboendet
Även inom äldreboende är betyget högt. 86 % svarar att de är 
nöjda med sitt äldreboende. Liksom inom hemtjänsten är det 
personalens bemötande som får bäst betyg.

Mycket positiva omdömen får även områden som att om-
sorgstagarna känner sig trygga på sitt äldreboende, att de kän-
ner förtroende för och har lätt att få kontakt med personalen. 

  

Blomsterfondens vård och omsorg 
står sig bra i gjorda mätningar 

under 2017

- Vi är så stolta över att Blomsterfonden återigen får ett 
gott betyg av omsorgstagarna. Resultatet bekräftar våra 
medarbetares stora engagemang och visar att vi erbjuder en 
god omsorg. Detta visar även det fina kvalitetspris Blomsterfon-
den fick ta emot av Danderyds kommun för sin satsning och 
implementering av fysisk träning inom äldrevården.

Vi vill förstås bli ännu bättre och fortsätter arbeta vidare med de 
områden som behöver utvecklas, säger Christel Haglund, vård- 
och omsorgschef, här omgiven av sina duktiga medarbetare 
tillsammans med Britt Aureskog, boende på Tallgården, samt 
Carina Erlandsson, socialnämndens ordförande i Danderyds 
kommun.

Undersökning visar att Blomsterfondens 
medarbetare känner sig nöjda
Nöjd medarbetarindex (NMI) 92 %

Ledarskapsindex 84%

Siffrorna ovan kommer från den medarbetarundersökning 
som ett oberoende undersökningsföretag genomförde på 
uppdrag av Blomsterfonden under hösten 2017.

Resultaten blev klart högre än genomsnittet i Svenskt närings-
liv och offentlig sektor för åren 2015-2017. 

Låg korttidssjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaron är låg bland våra medarbetare, endast 
2,3 %, i jämförelse med andra organisationer. Speciellt inom 
vård- och omsorgssektorn där siffrorna ligger betydligt högre. 

 

  



nöjdhet med Blomsterfondens hemtjänst och stort förtroende för personalen

94%
känner sig tillfreds och trygga på äldreboendet

86%
av Blomsterfondens medarbetare känner sig nöjda i sitt arbetsliv

92%

Enligt 

Socialstyrelsen

Enligt extern 

medarbetar-

undersökning

Enligt 

Socialstyrelsen
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Vi tror på Blomsterfondens grund- 
och hållbarhetstanke! 

Vi är medlemmar. 
Vi stödjer de som är äldre idag

och är med och bygger 
för alla som är det i morgon.
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Blomsterfonden skapar förutsättningar för egna 
initiativ som bygger glädje och gemenskap
Vintern var ovanligt seg i år men hoppet om att vi går mot 
varmare tider visar sig med önskvärd tydlighet i blommande 
gula buskar och påskliljor på gårdarna mellan husen på 
Ringvägen just när april tar sats för ett kliv in i maj. 

Vi går ut för att hitta ljuset och ta några foton på Blomster-
fondens ordförande Ewa Samuelsson och VD Ulf Thörnevik 
men solen är på allt för gott humör så vi söker skugga intill 
husväggen för att få bra bilder.

Hyresgäster kommer och går, stannar till och småpratar lite, 
byter några ord med Ewa och Ulf. Bänkarna mot gatan är 
fullsatta av blomsterfondare som umgås och får lite efterläng-
tad värme och vårsol i sina ansikten. Det känns sällskapligt 
och harmoniskt.

Samma positiva känsla upplevde skribenten några dagar 
tidigare när han besökte Röda bergens basar på Blomsterfon-
dens anläggning i Vasastan. Sammanhållningen, trivseln och 
den direkta glädjen i att vara en aktiv deltagare i ett givande 
sammanhang är uppenbar. Föresatsen att bry sig och vilja 
varandra väl är tydlig.

– I just detta ligger en av föreningens allra största styrkor, 
säger Ewa Samuelsson, vår organisation är bra på att erbjuda 
mötesplatser för egna initiativ. Var och en lever sitt liv som 
den vill medan vi kan hjälpa till genom att skapa möjligheter 
för gemenskap, glädje, mening och tillfredsställelse i äldrelivet. 
Att ge alternativ för dagen. 

Vår diskussion kommer igång på allvar och glider osökt in på 
trygghetsfrågan. Vad behövs för att man ska känna sig trygg 
och kunna bruka alla sina krafter till att leva fullt ut, livet ut? 
Hur håller man ängslan, ångest och oro på behörigt avstånd 
genom äldrelivet?

– Allt hänger ihop, förklarar Ulf, men gemenskapen och 
tryggheten i att ha någon att umgås med och ty sig till är 
grundbulten. Ensamheten är en tjuv om natten. 

– Vi bygger vårt trygghetskoncept av många olika länkar som 
häktar i varandra och bildar en personligt anpassad kedja ge-
nom äldrelivet. Hur denna ser ut beror på individuella behov 
och önskemål.

Den första länken är själva hemmet med de mötesplatser och 
stödfunktioner som byggts kring detta: Värdinna, bovärd, 
bibliotek, träningsgym, samlings-, fest- och hobbyrum liksom 
daglig social verksamhet. 

Den andra länken innehåller oftast hemtjänst efter individu-
ella behov och önskemål.

När orken och hälsan sviktar finns Blomsterfondens äldre-
boenden med välfungerande omsorg i Svalnäs, Liseberg och 
Enebyberg. Här finns även vissa möjligheter till både par- och 
närboende. Avdelningar för personer med en minnessjukdom 
är också självskrivna. Förhoppningen är att även kunna bygga 
ett äldreboende i anslutning till Ringvägens anläggning i 
framtiden. 

Blomsterfondens trygghetskedja är inget nytt påfund, den 
bärande tanken har funnits med och fungerat sedan Almas 
tidiga dagar. Allt har bara utvecklats, moderniserats och byggts  
på och ut i takt med tiden och ett samhälle i ständig föränd-
ring. Oavbrutet arbetar organisationen med nya lösningar och 
utvecklingsprojekt som dag för dag gör kedjan starkare. 

Under den senaste tioårsperioden har mycket utvecklats. Alla 
anläggningar har fått sina egna ÄldrePower-gym för att bygga 
hälsa och kraft hos de boende. Detta gör i förlängningen att 

Ordförande Ewa Samuelsson och VD Ulf Thörnevik
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Fortsättning på nästa sida

den personliga balansen förbättras, fallskadorna hålls nere 
och den nya styrkan tillåter ett mer aktivt liv. Som extra bo-
nus har gymmen blivit naturliga mötesplatser där de boende 
träffas och umgås i träningens tecken. 

ÄldreKunskapsavdelningar har formats för att hålla utbild-
ningsnivån och en löpande förkovran i yrket på ett högt plan. 
En ÄldreSupporttjänst är igång och fungerar som rådgivande 
organ i frågor som rör äldre och deras anhöriga. Ett Äldre-
Famn-kollektivboende finns numera på Liseberg för personer 
med särskilt ömmande behov och i ÄldreCafé-sammanhang 
diskuteras etik- och bemötandefrågor utifrån utvecklande 
vinklar och krävande frågeställningar. De senaste årens 
populära ÄldreKollon, mitt i naturen med skogen och havet 
ständigt i näsborrarna, låter äldre komma bort några dagar 
från ensamhet, leda och storstadslarm för gemenskap, glädje 
och ibland nya vänskapsband.

Föreningens projekt är viktiga satsningar i Blomsterfonden 
men också i samhället. Inom träning för seniorer och äldre, 

även med en demenssjukdom, är ÄldrePower en förebild som 
många inom äldreomsorgen tar efter. Studiebesök från alla håll 
och kanter i Sverige är vanliga i träningsgymmen. Dessutom 
inkommer ständigt förfrågningar från olika aktörer runt om 
i världen om samarbete och kunskapsutbyte, på verksamhets-
nivå men också i forskningssammanhang.  

– Det är mycket viktigt att vi värnar och utvecklar den här 
trygghetskedjan som Blomsterfonden erbjuder genom äldre-
livets olika skeden, understryker Ewa, den skapar valmöj-
ligheter. Tänk bara på värdinnorna som finns på samtliga 
anläggningar, de ser helheten, har helikopterperspektiv och 
möjligheten att upptäcka och hjälpa den som hamnat i perif-
erin och halkat utanför gemenskapen. En del människor har 
lätt att ta för sig och hitta sällskap medan det för andra ter sig 
svårare och näst intill omöjligt. Det är då vi kliver fram och 
hjälper till att lösa saker till det bästa.

En missuppfattning som ofta kommer upp är att Blomsterfon-
dens trygghetskedja endast omfattar de som bor i föreningens 
anläggningar här och nu, just idag. 
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Kedjan innehåller även alla medlemmar som är med och 
stödjer och bygger verksamheten för framtiden. 

 – Så är det, förklarar Ulf, Blomsterfonden är numera att 
likna vid en folkrörelse med över 47 000 betalande medlem-
mar. Människor i olika skeden av livet som tänker, prioriterar 
och väljer enligt den egna tillvaron och sina individuella 
framtidsvisioner. Valmotiven för en artonåring och en åttio-
åring skiljer sig av naturliga skäl åt på många sätt. När en 
ung person går med i föreningen har han kanske över sextio 
år på sig innan han står vid samma vägskäl som åttioåringen 
idag. 

Alla personer är med och stödjer föreningens seniorer och 
äldre under hela resans gång. Som mervärde i sitt engage-
mang får de ta del av de samarbetsrabatter föreningen 
erbjuder i form av resor, kulturevenemang, seminarier, stöd-
funktioner och mycket annat. 

Med hjälp av återkommande enkäter skapar vi oss en bild 
av vilka önskemål, behov och krav som ställs på föreningen 
och vårt erbjudande. Vi lär oss vad medlemmarna vill ha och, 
lika viktigt, vad vi inte ska slösa tid och resurser på.

Vi är tacksamma för den entusiasm alla blomsterfondare 
visar för våra enkäter. Vi känner stödet, och kraften i era svar 
ger ständigt utslag i vårt utvecklingsarbete. Våra hyresgäster 
och boende får det bättre tack vare er. 

Under de tio senaste åren har strukturen på Blomsterfondens 
medlemmar förändrats. Numera är åldersfördelningen en 
annan än tidigare, vilket ställer höga krav på att föreningen 
följer och anpassar sig efter rådande verklighet. Både när vi 
planerar framtida boenden och vård men också hur vi utfor-
mar vår dagliga verksamhet så att den passar människor med 
varierande behov och önskemål. 

Blomsterfondens enkäter visar att unga människor inte 
nödvändigtvis går med för att ställa sig i bostadskön, det får 
bli en senare fråga, livet ska levas först och på femtio sextio 
år kan mycket hända. Innan dess vill de vara med och backa 
upp de som är äldre idag medan de bygger för framtiden.

– Visst, instämmer Ulf, en felaktig men ofta spridd bild 
av föreningens bostadskö är att 47 000 personer står och 
knackar på dörren och vill in här och nu. 

Verkligheten är en annan. Från sextio år har man rätt att 
flytta in hos Blomsterfonden när man fått ett erbjudande 
om lägenhet. Alla sextioplussare kan följa sin egen status 
genom att gå in på SeniorBotorget på föreningens hemsida. 

I sammanhanget är det viktigt att veta att medelåldern på 
dem som flyttar in idag är 80 år, alltså 20 år senare än til-
låtet. 

Detta beror på att människor är friska och aktiva längre än 
förr. Vi bor kvar hemma och trivs med det. När föreningen 
går ut med ett erbjudande om lägenhet är det i snitt 15 av 
20 personer som tackar nej innan vi får ett ja och tecknar 
kontrakt. Det gör att vår aktiva kö de facto är knappt 
6 000 personer, sammanfattar Ulf.

– Blomsterfondens synlighet har ökat och efterfrågan med 
den. Som en följd av detta blir föreningens verksamhet ofta 
satt under lupp, mätt och jämförd med andra aktörer på 
marknaden. Resultaten pekar i stort sett alltid på en toppo-
sition i både kund- och medarbetarnöjdhet. Socialstyrelsens 
mätningar talar ett tydligt språk om att vi är en kompetent 
aktör i våra intentioner och våra dagliga gärningar. Vi är 
mycket glada och stolta över vad vi uppnått och är beredda 
och samlade inför de utmaningar som ligger framåt i tiden, 
avslutar styrelseordförande Ewa Samuelsson. 

– Ulf och jag vill också samstämmigt, i detta sammanhang, 
hissa en flagga för alla fantastiskt duktiga medarbetare som 
gör ett gediget arbete varenda dag året om, i sol som i regn. 
Nu tar vi avstamp mot ett nytt bra år för alla!

Och tack till samtliga intresseföreningar och de boende för 
deras insatser, alla stödjande medlemmar, samarbertspartner 
och donatorer som gör vår förening till en kraft att lita på 
idag och i en framtid långt bortom horisonten.  
  



Allmänt om verksamheten

Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och 
vård åt äldre sedan 1921. Blomsterfonden, org.nr 802005-1465. är medlem i 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och följer FRII´s kvalitetskod 
samt innehar 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Föreningen bedriver verksamhet på sex olika ställen inom Stockholms län. 
I den delen där föreningen bedriver vård och omsorg, regleras detta av social-
tjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Blomsterfondens olika verksamheter finansieras av hyresintäkter, vårdavtal 
med kommuner och stadsdelar, medlemsavgifter samt genom gåvor och bi-
drag. Föreningens insamlade medel går till att utveckla hem och vård för äldre 
samt att erbjuda stödfunktioner för äldre och deras anhöriga.

Medlemmar

Antalet medlemmar i Blomsterfonden var vid årets utgång 47 451 (43 831). 
Under 2017 har medlemsantalet ökat med 3 620 medlemmar vilket mot-
svarar en ökning på ca 8 %. 

 Verksamhetsområden

Seniorboende

Blomsterfonden äger och förvaltar seniorbostäder för äldre i Stockholm sedan 
1921. Under året har 215 (85) nya hyresgäster i seniorboende kontrakterats. 
Löpande-/planerat underhåll och reparationer har uppgått till 7,7 mkr (6,4) 
och investeringar till 89,7 mkr (216,1), varav 36,2 mkr avser nybyggnation 
i Liseberg, Älvsjö och 17,1 mkr pågående ombyggnation av Villa Svalnäs till 
seniorbostäder. Varje fastighet har en egen bovärd som kan hjälpa till med 
enklare reparationer och underhåll i lägenheterna.
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Årsredovisning för Föreningen Blomsterfonden 2017

Under året har 137 nya hyreslägenheter i fem nyproducerade hus i Älvsjö 
färdigställts och hyrts ut. Seniorlägenheterna är utformade utifrån Blomster-
fondens grundtanke och trygghetskoncept samt dagens önskemål om ett gott 
seniorliv. De nya lägenheterna är integrerade i Blomsterfondens befintliga 
senioranläggning i Liseberg, Älvsjö och är en viktig del i Blomsterfondens 
långsiktiga satsning på att bygga och utveckla fler trygga bostäder för äldre i 
samhället. 

I början av året flyttade Blomsterfondens huvudkontor till nya lokaler på 
Ringvägen. I och med flytten kunde två våningsplan i Villa Svalnäs frigöras 
och arbetet med att bygga åtta nya seniorlägenheter påbörjas. Lägenheterna 
beräknas vara inflyttningsklara i maj 2018.

Under året har Blomsterfondens styrelse och ledning fortsatt detaljplanepro-
cessen avseende en om- och tillbyggnad på Ringvägen 99–109 (Tjurberget 
3–8) i Stockholm. Planprocessen innebär att Blomsterfonden tillsammans 
med Stockholms Stad försöker möjliggöra nybyggnation av fler seniorbostä-
der samt ett äldreboende i anslutning till Blomsterfondens befintliga byggna-
der på Ringvägen. Oavsett vad som händer i planprocessen är det nödvändigt 
att byta stammarna och tillgänglighetsanpassa lägenheter samt entréer på 
Ringvägen. I slutet av året fattade styrelsen beslut om att påbörja planeringen 
för att möjliggöra en tomställning av det första huset och förbereda för det 
kommande stambytet och tillgänglighetsanpassningen, som påbörjas tidigast 
år 2021. 

Sociala verksamheten

Den sociala hjälpverksamheten har bedrivits sedan Blomsterfondens start 
1921 och är en uppskattad länk i Blomsterfondens trygghetskedja mellan 
seniorboende, hemtjänst och äldreomsorg. Verksamheten finansieras och 
möjliggörs helt idag med insamlade medel och delar av Blomsterfondens 
medlemsavgifter. 

Den sociala hjälpverksamheten erbjuder en värdinna på varje seniorboende 
som fungerar som en trygghetslänk till de äldre och anhöriga. Värdinnorna 
och övriga medarbetare i den sociala verksamheten har under året bedrivit 
uppsökande verksamhet genom ca 750 (720) hembesök hos hyresgästerna. 
Ytterligare trygghetsåtgärder under året har genomförts genom ca 13 200 
(13 400) telefonkontakter, ca 14 800 (15 200) mottagningsbesök, ca 750 
(710) rådgivningar och 55 (45) ÄldreJour-samtal. 
ÄldreSupport har bedrivits genom ca 300 (350) samtal och ca 150 (110) 
mejl till och från nära och kära. Blomsterfondens ÄldreCaféer har besökts 
av 90 (80) personer och Alzheimercafé av 573 (540).
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På Gålö Havsbad arrangerades det uppskattade ÄldreKollot för tredje året i 
rad med deltagare från Blomsterfondens olika seniorboenden. På kollot ord-
nades olika aktiviteter i samvaro med de  äldre som har svårt att själva komma 
ut i naturen. Skogs- och strandpromenader liksom middagar med dans och 
musik stod på programmet. 

Under 2017 har Blomsterfondens träningskoncept ÄldrePower driftsatts på 
Ringvägen och 280 seniorer har fått individuell introduktion och genomgång 
av träningsprogrammen. Under året har 540 seniorer tränat regelbundet på 
föreningens ÄldrePoweranläggningar.

Blomsterfondens kollektivboende ”ÄldreFamn” har erbjudit ett alternativt 
boende för de äldre som ibland ”faller mellan stolarna” i en utsatt situation. 

Kollektivboendet består idag av fem mindre lägenheter med gemensamt kök 
och vardagsrum där möjlighet finns till social samvaro och umgänge efter eget 
behov och önskemål.

Vård och omsorg

Blomsterfonden driver äldreboenden (särskilt boende) vid två egna anlägg-
ningar, Liseberg och Svalnäs, samt vid Tallgården på uppdrag av Danderyds 
kommun. Blomsterfondens äldreboenden erbjuder somatisk vård och 
demensvård. Totalt antal vårddygn har under året varit 71 486 (68 822) och 
antalet beläggningsbara vårdplatser 196 (188). Beläggningsgraden baserat på 
beläggningsbara vårdplatser var 100 % (100 %). 

Socialstyrelsens kvalitetsundersökningar som genomförts, visade ett övergri-
pande resultat för Blomsterfondens äldreboenden om 86 % nöjdhetsgrad att 
jämföra med snittet i Stockholms län som uppgick till 81 %. Motsvarande  
siffror för Blomsterfondens hemtjänst var 94 % nöjdhet och i Stockholms 
län 86 %. Vård- och omsorgsverksamheten arbetar ständigt med kvalitets-
höjande åtgärder som kan förbättra omsorgen för våra kunder. 

Under 2017 har den första ÄldreKunskaps-avdelningen startats på Svalnäs 
demensgruppboende. Detta ingår som ett led i den lärande organisation som 
Blomsterfonden formar för framtiden. Den finslipar ett arbetssätt som säker-
ställer att verksamhets- och rekryteringskvaliteten utvecklas i rätt riktning i 
takt med förändrade krav och tekniklösningar. Med hjälp av handledning av 
de mest erfarna och kunniga får varje nyanställd en säker plattform att stå och 
utvecklas på. Allt enligt våra etiska riktlinjer och den värdegrund som byggt 
föreningen genom årtionden. Regelbunden utbildning på alla nivåer ser 
till att vi alltid håller oss uppdaterade och går i täten för utvecklingen inom 
äldreomsorgen.

Boende, anhöriga och medarbetare har tillsammans varit delaktiga och 
engagerade i val av regelbundna aktiviteter som erbjudits för de äldre på alla 
äldreboenden. Exempel på aktiviteter som erbjudits är ÄldrePower-träning, 
femkamp, bokcirkel, filmvisning och allsång.

Blomsterfondens äldreboende utmärkte sig och erhöll kvalitetspris när 
Danderyds kommun delade ut sina priser för värdefulla insatser inom äldre-
vård och omsorg. Det var träningskonceptet ÄldrePower som föranledde 
nomineringen till detta fina pris. Utvecklingsprojektet har på fem år gått från 
planering och förberedande studier till att vara fullt implementerat på fören-
ingens samtliga anläggningar med mycket goda resultat för de äldre.

På Svalnäs äldreboende har den omfattande renoveringen slutförts med syfte 
att höja trivseln för de boende och förbättra arbetsmiljön.
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AB Blomstergårdar

AB Blomstergårdar ingår som helägt dotterbolag i Föreningen Blomster-
fonden och utför RUT-tjänster. Blomstergårdar redovisar en vinst för året på 
99 kkr (-579).

Resultat och ställning

Under 2017 uppvisade koncernen ett resultat om 25,9 mkr (25,4). 
De totala intäkterna uppgick till 277,9 mkr (263,5). Insamlade medel ut-
gjorde 1,4 mkr (7,4) och bidrag från organisationer och myndigheter 6,7 mkr 
(6,9). Resultatet på verksamhetsnivå uppgick till 30,6 mkr (28,9).

Fastighetsverksamheten visade ett driftnetto på 35,7 mkr (31,1). Belånings-
graden uppgick till 18,6 % av det expertbedömda marknadsvärdet av fastig-
heterna. Den genomsnittliga låneräntan låg under året på 0,9 % (1,1 %). 

Vårdverksamheten redovisade ett överskott på 13,2 mkr (8,3) och en vård-
marginal på 7,3 % (4,9 %).

Översikt koncern (mkr) 

Nettoomsättning  

Resultat efter finansiella poster   

Balansomslutning  

Rörelsemarginal %    

Avkastning på eget kapital %   

Soliditet %    

Medelantalet anställda 

Hållbarhetsupplysningar

Blomsterfonden tar ett socialt ansvar bland annat genom att speciellt beakta 
miljö, sociala förhållanden och medarbetarnas perspektiv. För en utförligare 
redovisning hänvisas till vår separata hållbarhetsredovisning som finns att läsa 
på vår hemsida.

 

Medarbetare 

Under året har en medarbetarundersökning genomförts med ett index 
(NMI) på 92% (87% år 2015). Undersökningen visade en ökning för bland 
annat områden som: motivation/engagemang på 91,7 % (86 % år 2015) 
och ledarskapsindex på 84,1 % ( 74 % 2015). Blomsterfondens resultat för 
medarbetarundersökningen 2017 ligger högre än motsvarande resultat för 
svenskt näringsliv och offentlig sektor i stort. 

Medelantalet anställda i föreningen har under året varit 286 (299), löner och 
ersättningar har uppgått till 108,8 mkr (106,3). Kortidssjukfrånvaron upp till 
14 dagar för 2017 var 2,3 % (2,1 %) och den totala sjukfrånvaron uppgick till 
6,6 % (7,3 %). Under året har 36 (44) personer avslutat sin anställning, vilket 
motsvarar 12,4 % (16,4 %) i personalomsättning.

Styrelsens arbete

Styrelsen i Blomsterfonden arbetar utifrån en årlig fastställd arbetsordning 
samt enligt FRII:s kvalitetskod. 

Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. Av dessa 
har fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter varit valda av fyra oberoen-
de organisationer, Stockholms Stifts Domkapitel, Stockholms Läkarförening, 
Sveriges Advokatsamfund och SPF Seniorerna. Tre ordinarie ledamöter och 
två suppleanter är valda av medlemmar på föreningsstämman. Styrelsen har 
under året sammanträtt 6 (6) gånger. 

Blomsterfonden lämnar löpande under året information om styrelsens beslut 
och planer. Detta sker för de som bor i seniorboende i en samrådsgrupp och i 
en boendegrupp för respektive anläggning/fastighet. Uppgifter om förening-
ens ekonomi redovisas halvårsvis på föreningens hemsida. I medlemstidning-
en Alma, Blomsterfondens hemsida och på Facebook redovisas kontinuerligt 
vad som sker i verksamheten.

 

Väsentliga händelser och framtida utveckling 

• Under året har fokus legat på att skapa fler seniorbostäder för äldre bland 
annat genom att färdigställa nybyggnationen av 137 seniorlägenheter vid 
Liseberg, Älvsjö. Vid årsskiftet var alla husens lägenheter uthyrda.

• Under första kvartalet slutfördes ombyggnationen av lägenheterna på 
Svalnäs äldreboende. 

• Under året påbörjades produktion av åtta nya seniorlägenheter i Villa 
Svalnäs, Blomsterfondens tidigare huvudkontor. Lägenheterna planeras vara 
färdiga för uthyrning under våren 2018.

• Tomställning av ett av husen på Ringvägen påbörjas under år 2018. De 
tomställda lägenheterna kommer succesivt hyras ut tillfälligt med besittnings-
lösa hyreskontrakt. Detta för att förbereda för det kommande stambytet och 
tillgänglighetsanpassningen, som kommer att påbörjas tidigast år 2021.

• Blomsterfondens styrelse och ledning fortsätter tillsammans med Stock-
holms stad detaljplaneprocessen avseende möjlig om- och tillbyggnad på 
Ringvägen 99–109 (Tjurberget 3-8). 

Syftet är att möjliggöra för nybyggnation av fler seniorbostäder samt ett äldre-
boende i anslutning eller i närhet till Blomsterfondens befintliga byggnader 
på Ringvägen.

2017  2016 2015 2014   

258 238 226 217

26  25 26 14   

855 781 559 525

11,0 11,0 12,5 9,3   

8,7  9,4 10,7 6,4   

34,8 34,8 44,1 41,9  

287 301 277 258
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Belopp vid årets ingång        15 000                         229 643   1 805 25 452   271 900    
Överföringar av föregående års resultat                                  25 452    -25 452   
Årets resultat     25 869      25 869  
   
Belopp vid årets utgång               15 000                           255 095   1 805                               25 869                    297 769   
   

Kapital-
behållning

Balanserat
kapital

Ändamåls-
bestämda medel

Årets
resultat Totalt

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat kapital  
Årets resultat   
 kr 

 
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
I ny räkning överförs       
 kr 

  256 361 480
        25  769  856  
 282 131 336
 

 
  282 131 336  
 282 131 336

Belopp vid årets ingång        15 000                         229 225   1 805 25 331   271 361   
Överföringar av föregående års resultat                                  25 331    -25 331   
Årets resultat     25 770                   25 770  
   
Belopp vid årets utgång               15 000                           254 556   1 805                               25 770                   297 131   
   

Kapital-
behållning

Balanserat
kapital

Ändamåls-
bestämda medel

Årets
resultat Totalt

Förvaltade stiftelser

• Antalet stiftelser som bildats i syfte att stödja Blomsterfondens verksamhet 
är 15 (15). Avkastningen före förvaltningskostnader uppgick under året till 
600 kkr (510). Den totala förmögenheten i stiftelserna vid årets utgång var 
13,5 mkr (13,4) och under året beviljade anslag uppgick till 194 kkr (441).

Moderföreningens förändring av eget kapital

Koncernens förändring av eget kapital

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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    Not  2017  2016
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2   257 934   238 366
Medlemsavgifter      11 519  10 470
Gåvor    3  1 409  7 423
Bidrag    4  6 662  6 855
Övriga intäkter    5  364  367
Summa verksamhetens intäkter     277 888  263 481

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader    6, 7  - 71 586  - 64 912
Personalkostnader    8  -156 170  -153 634
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   10, 11  -19 533  -15 969
Summa verksamhetens kostnader     -247 289  -234 515

Verksamhetsresultat      30 599  28 966

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar   12  -  309
Räntekostnader och liknande resultatposter  13  - 4 730  -3 823
Summa resultat från finansiella investeringar    -4 730  -3 514

Resultat efter finansiella poster     25 869  25 452

Årets resultat      25 869  25 452

Koncernens resultaträkning (kkr)

Koncernens balansräkning (kkr)

    Not 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark    10 767 475 504 620
Inventarier    11 7 092 7 038
Pågående nyanläggningar    14 26 066 214 672
Summa anläggningstillgångar    800 633 726  330

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter     259 298
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar     27 595 25 031
Fordringar hos förvaltade stiftelser    901 525
Övriga kortfristiga fordringar     1 097 462
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 3 912 2 981
     33 505 28 999

Kassa och bank    16 20 357 25 119

Summa omsättningstillgångar    54 121 54 416
Summa tillgångar     854 754 780 746

Eget kapital och skulder
Eget kapital    
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning     15 000 15 000
Fritt eget kapital
Balanserat kapital     255 095 229 643
Ändamålsbestämda medel    17 1 805 1 805
Årets resultat     25 869 25 452
Summa eget kapital     297 769 271 900

Långfristiga skulder    18

Skulder till kreditinstitut     510 231 438 904

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut    18 1 422 4 361
Leverantörsskulder     15 256 40 981
Aktuella skatteskulder     164 -
Övriga kortfristiga skulder    19 6 229 5 911
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 23 683 18 689
     46 754 69 942

Summa eget kapital och skulder    854 754 780 746
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    Not 2017 2016
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning    2 257 288 237 597
Medlemsavgifter     11 519 10 470
Gåvor    3 1 409 7 424
Bidrag    4 6 662 6 855
Övriga intäkter    5 364 367
Summa verksamhetens intäkter    277 242 262 713

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader    6, 7 -71 362 -64 661
Personalkostnader    8 -155 883 -152 571
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  10, 11 -19 497 -15 936
Summa verksamhetens kostnader    -246 742 -233 168
Verksamhetsresultat     30 500 29 545

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterbolag    - -700
Resultat från värdepapper och fordringar   12 - 309
Räntekostnader och liknande resultatposter  13 -4 730 -3 823
Summa resultat från finansiella investeringar   -4 730 -4 214

Resultat efter finansiella poster    25 770 25 331

Årets resultat     25 770 25 331

    Not 2017 2016
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   30 599 28 966
Avskrivningar     19 534 15 969
Resultat försäljning inventarier     -4 -
Resultat försäljning kortfristiga placeringar   - 281
Erhållen utdelning och ränta     - 29
Erlagd ränta    13 -4 730 -3 822
     45 399 41 423
  Ökning/minskning av varulager    39 -121
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -4 645 -984
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar   - 876
Ökning/minskning av kortfristiga skulder    -20 110 19 829
Kassaflöde från den löpande verksamheten   20 683 61 023 

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   - 93 809 - 219 157
Försäljning av inventarier     -24 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   - 98 833 - 219 157
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     -2 939 -4 360
Upptagande av lån     71 327 181 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   68 388 176 640

Årets kassaflöde     -4 762 18 506
Likvida medel vid årets början    25 119 6 613
Likvida medel vid årets slut     20 357 25 119

Kassaflödesanalys för koncernen (kkr)

Moderföreningens resultaträkning (kkr)

Moderföreningens balansräkning (kkr)

    Not 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag    9 - -

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark    10, 21 767 475 504 620
Inventarier    11 7 028 6 938
Pågående nyanläggningar    14 26 066 214 672
Summa anläggningstillgångar    800 569 726 230
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    Not 2017-12-31 2016-12-31
Omsättningstillgångar
Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter     259 297

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar     27 474 24 845
Fordringar hos förvaltade stiftelser    901 525
Fordringar hos dotterbolag     102 2
Övriga kortfristiga fordringar     1 016 414
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 3 906 2 963

     33 399 28 749

Kassa och bank    16 20 010 25 021

Summa omsättningstillgångar    53 668 54 067
Summa tillgångar     854 237 780 297

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

Fritt eget kapital    

Balanserat kapital     254 556 229 226
Ändamålsbestämda medel    17 1 805 1 805
Årets resultat     25 770 25 331
Summa eget kapital     297 131 271 362
Långfristiga skulder    18

Skulder till kreditinstitut     510 231  438 904 

Moderföreningens balansräkning (kkr)

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut    18 1 422 4 361
Leverantörsskulder     15 246 40 957
Aktuella skatteskulder     164 -
Skulder till dotterbolag     235 228
Övriga kortfristiga skulder    19 6 196 5 836
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 23 612 18 649
     46 875 70 031
Summa eget kapital och skulder    854 237 780 297

Kassaflödesanalys för moderföreningen (kkr)

    Not 2017 2016
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster   30 500 29 545
Avskrivningar     19 498 15 936
Nedskrivningar andelar dotterbolag    - -700
Resultat försäljning inventarier     -4 -
 Resultat försäljning kortfristiga placeringar   -               281 
Erhållen utdelning och ränta     - 28
Erlagd ränta    13 -4 730 -3 822
     45 264 41 268
Ökning/minskning varulager     39 -121
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -4 650 -959
Ökninga/minskning kortfristiga placeringar   - 876
Ökning/minskning  kortfristiga skulder    -20 218 19 993
Kassaflöde från den löpande verksamheten   20 435 61 057

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -93 809 -219 132
Försäljning av inventarier     -24 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -93 833 -219 132

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld     - 2 939 - 4 360
Upptagande av lån     71 327 181 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   68 388 176 640

Årets kassaflöde     -5 010 18 565
Likvida medel vid årets början    25 021 6 456
Likvida medel vid årets slut     20 011 25 021
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen, Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning för 
Ideella föreningar (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisnings- 
och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderförening, dotterbolag i vilket moderfören-
ingen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna.
Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att för-
värvade 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.

Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid försäljningstillfället.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genom-
förd. Gåvor i form av kontanter redovisas normalt enligt kontantprincipen och gåvor 
som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvo-
tillfället

Nettoomsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från vård- och omsorgsverksamheten inom 
äldreboende och hemtjänst och intäkter från uthyrning av seniorbostäder

Övriga intäkter avser i huvudsak vidarefakturering av kostnader för bland annat 
praktikanter och utbildningar.

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

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen 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 föreningen uppfyllt eller kom-
mer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att återbetala till 
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är 
det en gåva.

Gåva
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i 
form av skänkta föremål som föreningen avser att sälja vidare, redovisas intäkten vid 
försäljningen. Gåvor som föreningen avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgång. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt 
värde. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans 
värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhåll-
na bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bi-
drag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till 
en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det 
verkliga värdet av den tillgång som föreningen fått eller kommer att få.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt eftersom krav som allmännyttig organisa-
tion har uppfylls enligt skattelagstiftningen.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO-me-
toden). Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet 
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 ackumule-
rade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång re-
ducerar tillgångens anskaffningsvärde. En anläggningstillgång som har betydande 
komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och 
skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del 
av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktive-
ras.Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader.

Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
enligt nedanstående förteckning:

Avskrivningstider

Markanläggningar  50 år

Byggnader

Stomme  100 år

Tak  25–50 år

Fasad  50 år

Inre ytskikt  20–50 år

Inredning bygg  25–50 år

Installationer  10–100 år  
    
Byggnadsinventarier  10–25 år 

Maskiner och inventarier  10 år 

Datorer  3 år

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade 
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. När föreningen belastas av kostnader 
för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för 
ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i förhållande till samtliga intäkter.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

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

Noter (kkr)
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning  Koncernen    Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016

Äldreboende 142 936  135 966 142 936    135 966
Hyror 78 914  69 466 78 914      69 466
Hemtjänst 34 934  31 778 34 934      31 778
Övriga intäkter 1 150  1 155 505          386   
Summa 257 934  238 365 257 289    237 596 

Not 3 Insamlade medel  Koncernen    Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016   

Gåvor från allmänheten redovisade i resultaträkningen 
Donationer och gåvor 1 332  1 881 1 332    1 881
Testamenten 77  5 542 77    5 542
Summa 1 409  7 423 1 409    7 423 

Gåvor ej redovisade i resultaträkningen (uppskattade belopp) 
Annonser 378  231 378    231
Överblivna basarföremål 16  21 16    21 
Summa 394  252 394    252

Ideella insatser
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. De största ideella insatserna har under året varit i samband med föreningens basarverksamhet. Därutöver har också 
insatser från volontärer inom äldreomsorgen utförts. Antal utförda timmar uppskattas till totalt 9 520 timmar.

Not 4 Bidrag  Koncernen    Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016
Bidrag från organisationer och myndigheter
Ruth och Rickard Julins stiftelse 1 747  1 227 1 747    1 227
Hedlunds stiftelse -  258 -    258
Alzheimerfonden 37  74 37    74
Statliga bidrag 4 538  4 851 4 538    4 851 
Danderyds kommun 54  124 54    124
Arbetsmarknadsbidrag 286  322 286    322
Summa 6 662  6 856 6 662    6 856

Not 5 Övriga intäkter  Koncernen    Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016

Basarintäkter 232  250 232    250
Annonsintäkter 101  117 101    117
Vinst vid avyttring av inventarier 4  - 4    -
Ersättning från försäkringsbolag 27  - 27    -
Summa 364  367 364    367

Not 6 Ersättning till revisorerna  Koncernen    Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016  
Revision
PwC 364  313 339    288
Allegretto revision 21  21 21    21
Summa 385  334 360    309  

Not 7  Operationella leasingavtal
  Koncernen         Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016
Uppgifter som leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 7 209  6 127 7 209    6 127
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 9 375  8 808 9 375    8 808
 16 584  14 935 16 584    14 935

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 621  6 189 6 621    6 189 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda inventarier. 
Storleken på de framtida leasingavtalen redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte. Inventarier leasas på tre år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med 
möjlighet till utköp.

Noter (kkr)
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Not 8 Personal
  Koncernen    Moderföreningen
 2017   2016 2017    2016
Medelantalet anställda
Kvinnor 231   249 230    247 
Män 56   52 56    52
Totalt 287   301 286    299

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören 1657   1 547 1 657    1 547
Löner och ersättningar till styrelsen 349   327 349    327 
Löner och ersättningar till övriga anställda 106 977   105 212 106 745    104 307 
Delsumma 108 983   107 086 108 751    106 181  
 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 36 186   35 734 36 139    35 467  
Pensionskostnader för verkställande direktören 642   509 642    509 
Pensionskostnader för övriga anställda 8 384   8 086 8 376    8 051  
Övriga personalkostnader 1 972   2 392 1 972    2 360  
Totalt 156 167   153 807 155 880    152 568  
 
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag 286   322 286    322

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 2017   2016 20167    2016
Kvinnor 3   3 3    3
Män 4   4 4    4
Totalt 7   7 7    7

Sjukfrånvaro     2017    2016 
Total sjukfrånvaro %     6,6    7,3 
- varav korttidssjukfrånvaro * %     2,3    2,1
* Med korttidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under högst 14 dagar. 

                                                                                      Moderföreningen

  Koncernen         Moderföreningen
 2017  2016 2017    2015
Uppgifter som leasegivare
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 21 104  16 627 21 104    16 627 
Under perioden intäktsförda leasingavgifter 78 569  69 047 78 569    69 047  
 
Föreningen äger fastigheter som hyrs ut som seniorbostäder. Enligt avtal löper hyresperioden med tre månaders uppsägningstid för dessa. Föreningen hyr också ut lokaler med avtalade 
uppsägningstider om nio månader. 

Moderföreningen

Not 9 Andelar i dotterföretag
     2017-12-31    2016-12-31 
Ingående anskaffningsvärden     16 381    15 681 
Lämnat aktieägartillskott     -    700  
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde     16 381    16 381  
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar      -16 381    -15 681
Årets förändringar      
-Nedskrivningar     -    -700  
Utgående ackumulerade nedskrivningar     -16 381    -16 381  
 
Utgående restvärde enligt plan     0    0 
 

 Antal aktier   Andel Nom. värde  kr    Bokfört värde 
AB Blomstergårdar -  org.nr: 556023-4238. Säte: Danderyds kommun 4 000   100%                 100    0

Not 10 Byggnader och mark
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31   2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 620 714   589 275 620 714    589 275
Årets investeringar 29 548   29 009 29 548    29 009
Omföring från pågående nyanläggningar 249 189   2 430 249 189     2 430
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 899 451   620 714 899 451    620 714

Ingående avskrivningar -116 095   -103 828 -116 095    -103 828
Årets avskrivningar -15 881   -12 267 -15 881    -12 267
Utgående ackumulerade avskrivningar -131 976   -116 095 -131 976    -116 095

Utgående restvärde enligt plan 767 475   504 619 767 475    504 619

Noter (kkr)



Not 17 Ändamålsbestämda medel
      

Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond          25    25    
Folke Bernadottes fond           25    25
Carl och Matilda Blomqvists fond           11    11
Fru Hulda Ljungströms fond           35    35  
Linnea och Carl Rydéns fond för personalen           55    55       
Carl Henrik Nygrens dödsbo                                                    1 154    1 154
Sven-Erik Petersons kompetensfond          500    500
Summa                                                                                                                                                                                                   1 805      1 805
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Not 11 Maskiner och inventarier
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31   2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 46 045   43 073 44 820    41 873
Inköp 3 706   2 972 3 706    2 947  
Försäljning - 27   - - 27    -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 49 724   46 045 48 499    44 820  
  
Ingående avskrivningar -39 007   -35 305 -37 882    -34 213   
Försäljning 27   - 27    -
Årets avskrivningar -3 652   -3 702 -3 616    -3 669   
Utgående ackumulerade avskrivningar -42 632   -39 007 -41 471    -37 882 

Utgående restvärde enligt plan 7 092   7 038 7 028    6 938  

Not 14 Pågående nyanläggningar
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31  2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31 
Ingående anskaffningskostnader 214 672  29 927 214 672    29 927
Under året nedlagda kostnader 84 426  187 468 84 426    187 468
Erhållet statligt bidrag -23 843  - -23 843    -
Under året färdigställda tillgångar byggnader -249 189  -2 430 -249 189    -2 430
Under året färdigställda tillgångar övrigt -  -293 -    -293
Utgående redovisat värde 26 066  214 672 26 066    214 672 

Not 12 Resultat från värdepapper och fordringar
  Koncernen    Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016  
Utdelningar -  28 -    28
Realisationsresultat vid försäljning -  281 -    281
Summa 0  309 0    309

                                                                                      Moderföreningen

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter
  Koncernen    Moderföreningen
 2017  2016 2017    2016
Räntekostnader 4 730  3 819 4 730    3 819
Övriga finansiella kostnader -  3 -    3
Summa 4 730  3 822 4 730    3 822 

Not 16 Checkräkningskredit
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31  2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 000  10 000 10 000    10 000 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31  2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
Förutbetald tomträttsavgäld 477  457 477    457
Förutbetalda försäkringspremier 665  330 665    317 
Förutbetalda avtalskostnader  1 982  1 269 1 982    1 269  
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 787  926 781    920
Summa 3 911  2 982 3 905    2 963 
 

2016-12-31 2017-12-31

Noter (kkr)
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Not 18 Räntebärande skulder
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31  2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 510 231  438 904 510 231    438 904 
Summa 510 231  438 904 510 231    438 904

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 422  4 361 1 422    4 361
Summa räntebärande skulder 511 653  443 265 511 653    443 265

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

Not 19 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
    2017    2016
Ingående balans    -    1 112  
Erhållet under året    249    1 917 
Återbetalt under året    -    -568
I anspråktaget under året    -63    -2 461 
Summa utgående balans    186    0 
Specifikation av utgående balans    
Övriga bidrag till verksamheten    146    -
Offentliga bidrag till verksamheten    40    -
Summa    186    0

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31  2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
Upplupna räntekostnader 222  60 222    60
Upplupna löner 2 979  2 763 2 979    2 731 
Upplupna semesterlöner 4 716  4 262 4 683    4 233 
Upplupna sociala avgifter 2 854  2 546 2 849    2 595  
Förutbetalda hyror 7 506  5 981 7 506    5 981 
Övriga poster 5 406  3 077 5 373    3 050 
Summa 23 683  18 689 23 612    18 650 
 

Not 23 Ställda säkerheter
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31  2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 547 561  482 679 547 561    482 679 
Summa ställda säkerheter 547 561  482 679 547 561    482 679

Not 21 Förvaltningsfastigheter
    2017    2016
Redovisat värde     792 578    718 776
Verkligt värde    2 769 000    1 484 853

Samtliga av föreningens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.

I mars 2018 gjordes en extern värdering av fastigheterna för bedömning av deras verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, 
justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Marknadsvärdet per 2017-12-31 är baserat på den värdering som gjordes i mars 
2018.

Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde. 

Not 22 Eventualförpliktelser
  Koncernen    Moderföreningen
 2017-12-31  2016-12-31 2017-12-31    2016-12-31
Utfästelse av hyresrätter 81  81 81    81
Summa eventualförpliktelser 81  81 81    81

Noter (kkr)
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Ewa Samuelsson - ordförande.
Invald 2012, ordförande sedan 2017. 

Född 1949. Lärare och skolledare. Olika chefsjobb inom 
Stockholms stad. Tidigare äldreborgarråd och biträdande 
borgarråd samt regeringens samordnare om kommuna-
lisering av hemsjukvården liksom särskild utredare om 
bostäder för äldre. Har ett antal olika styrelseuppdrag. 

Utsedda av Blomsterfondens årsstämma: 

Bo Haslum - ledamot.
Invald 2013. 

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

Börje Leidhammar - suppleant.
Invald 2017. 

Advokat och adj. professor i skatterätt. 
Bakgrund som assessor i Kammar-
rätten i Stockholm, Skattedirektör i 
Skatteförvaltningen och partner inom 
Ernst & Young (EY) och Wistrand. 
Sedan närmare fyra år driver han egen 
advokatverksamhet.

Utsedda av Advokatsamfundet:

Bo Hellström - suppleant.
Invald 2017.

Född 1949. Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har 
under åren tjänstgjort på Danderyds Sjukhus, SÖS, 
Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han även varit 
SACO-ordförande och verksamhetschef för de opere-
rande specialiteterna. Specialsakkunnig i allmänkirurgi 
i landstinget mellan 1998-2006.

Björn Lind - ledamot, vice ordförande.
Invald 2009. 

Född 1960. Civilekonom. Har hela sitt yrkesliv arbetat 
med fond- och kapitalförvaltning. Sedan 2011 fondför-
valtare på AMF Fonder. Tidigare  VD och förvaltnings-
ansvarig för Arbor Asset Management AB (dotterbolag 
till Brummer & Partners) samt olika befattningar inom 
SEB. 

Anders Ekholm - ledamot. 
Invald 2017.   

Född 1963. Nationalekonom, Vice vd på Institutet för 
Framtidsstudier,  lång erfarenhet från olika departe-
ment, senast som analyschef på Socialdepartementet. 
Sitter i flera förenings- och bolagsstyrelser och har även 
skrivit en rad rapporter om framtidens vård och omsorg.

Meg Tiveus - suppleant.
Invald 2010. 

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

Gunnar Berglund -  ledamot .
Invald 2013.

Född 1960. Leg läkare. Specialist 
i allmänmedicin. Distriktsläkare 
Älvsjö Vårdcentral, Stockholm. Vice 
ordförande i Stockholms Läkarför-
ening. Sektionsordförande i SLSO’s 
Läkarförening. 

Utsedda av Stockholms Läkarförening:

Antonia Jacobaeus suppleant - invald 
2017.

Född 1953, läkare och specialist i 
företagshälsovård. Har lång erfarenhet 
av företagshälsovård i alla dess olika for-
mer. Ordförande i Stockholms företags-
läkarförening, ledamot av Stockholms 
läkarförenings styrelse, samt ledamot i 
FÖRKOM (den försäkringsmedicinska 
kommittén i SLL).

Styrelse
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Monica Ulfhielm - ledamot.
Invald 2016.

Född 1942. Pol.mag. från Uppsala 
Universitet 1967. Har haft ledande 
befattningar i både privat och offentlig 
sektor, bl.a VD Sveriges Elleverantörer, 
departementsråd på Arbetsmarknads-
departementet, Sjukhusdirektör KS. 
Är ordförande i SPF Seniorerna Stock-
holmsdistriktet. 

Ingegerd Thorngren, suppleant - 
invald 2016.  

Född 1943. Bergsingenjör vid KTH 
1966. Hos IBM inom utbildning 
och systemstöd både i Sverige och 
utomlands. Flera politiska uppdrag 
inom Nacka kommun, bl.a. som ord-
förande i äldrenämnden. Ordförande 
SPF Seniorerna Saltsjöbaden.

 Utsedda av SPF Seniorerna

Ulf Thörnevik - VD sedan 2007. 

Civilekonom . Var mellan åren 2002 och 2007 VD 
för personal- och privatägda Brommageriatriken AB 
och har också erfarenhet som chef och ledare från 
Stockholms läns landsting, Södertälje kommun och 
Stockholms stad.

Christel Jansson - insamlings- och 
kommunikationschef.

Christel har en bakgrund som sjuksköterska och 
kvalitets- och utvecklingschef inom vården. Hon har 
genomgått Berghs utbildning till certifierad Fundraiser 
i samarbete med FRII och har arbetat inom den ideella 
sektorn samt med vårdforskning i bl.a. Hong Kong.

Lisa Holmquist - fastighetschef.

Lisa Holmquist är civilingenjör och har de senaste åren 
jobbat med förvaltning och fastighetsutveckling. Hon 
har många års erfarenhet som fastighetskonsult inom 
värdering samt investeringsrådgivning. 

Christel Haglund  - vård- och omsorgschef, stf VD.

Christel är utbildad sjuksköterska med erfarenhet som 
chef och ledare inom Stockholms läns landsting och 
privat verksamhet. Kommer senast från Ersta Diakoni. 
Christel har även flera års erfarenhet som projektchef 
och IT-chef inom vården.

Erika Björk - ekonomichef. 

Erika är civilekonom med lång erfarenhet från olika 
branscher inom och utanför Sverige. De senaste befatt-
ningarna har varit som ekonomichef för ett europeiskt 
handelsföretag och inom broadcasting. Hon har ett 
förflutet från rese- och hotellbranschen.

Mariana Laxén-Payró - personalchef. 

Mariana har en bakgrund som nationalekonom och 
statsvetare. Hon var under åren 2007 – 2011 HR 
Business Partner på Telia Sonera och har också lång 
erfarenhet som chef och ledare inom Teliakoncernen i 
olika roller bl.a. som VD för Infonet Svenska AB. Har 
även arbetat med forskning kring organisationsfrågor.

Eva Malmfors - ledamot.
Invald 2014.

Född 1951 . Diakon. Sedan 1978 
tjänstgjort  i Stockholms Stift i olika 
församlingar. Verksam i Nacka för-
samling.

Utsedda av Stockholms Domkapitel:

Elisabeth Stenberg - suppleant. 
Invald 2016.

Född 1953. Vigd diakon 1985. Har 
över 30 års erfarenhet från idéburen 
vård och omsorg genom olika uppdrag 
inom Stockholms Stadsmission, Ersta 
diakoni och Stiftelsen Unga Kvinnors 
Värn med specialintresse för den idé-
burna organisationens särart. Verksam i 
Danderyds församling. 

Ledning
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Föreningen Blomsterfonden för år 2017. 

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 2017 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde 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.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av separat 
avgiven Verksamhetsberättelse för 2017 (men innefattar inte den 
formella årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisions-
berättelse avseende dessa ).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 

koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra ut-
talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden, org.nr 802005-1465
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finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
ideell förening och koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivite-
terna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

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 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelseledamöterna 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens resultat. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens resultat, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens resultat inte är förenligt med stadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av föreningens resultat grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositio-
ner beträffande föreningens resultat har vi granskat om förslaget är 
förenligt med stadgarna.

Eva Stein 
Auktoriserad revisor
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Under 2017 har 137 hyreslägenheter i fem nyproducerade hus i Liseberg färdigställts och hyrts ut. Seniorlägen-

heterna är utformade utifrån Blomsterfondens grundtanke och trygghetskoncept samt dagens önskemål om ett 

gott seniorliv. De nya lägenheterna är integrerade i Blomsterfondens äldre senioranläggning i Älvsjö (syns till vänster 

i bild) och är en viktig del i föreningens långsiktiga satsning på att bygga och utveckla fler trygga bostäder för äldre i 

samhället. 

I Villa Svalnäs, Djursholm,  påbörjades arbetet med att bygga åtta nya seniorlägenheter i Blomsterfondens tidigare 
huvudkontor. Dessa står klara för inflyttning under försommaren 2018.



Vill du stödja Blomsterfondens verksamhet för ett starkt, friskt och innehållsrikt liv efter sextio, 

betala in en gåva på vårt 90-konto PG 90 25 30-5 eller swisha direkt till 9025305.  

Vill du bli medlem i Blomsterfonden, anmäl dig direkt på vår hemsida www.blomsterfonden.se. 

S TÖ D  VÅ RT  A R B E T E !

Adress: Box 110 91, 100 61  Stockholm    Besöksadress: Ringvägen 105  Stockholm
Telefon: 08-555 94 500      E-post: info@blomsterfonden.se Hemsida: www.blomsterfonden.se
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