Lev livet! Livet ut.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning från Blomsterfonden 2011

Människorna i
Blomsterfonden

Verksamhetsberättelse och årsredovisning från Blomsterfonden 2012

Det här är
Blomsterfonden:
Vi är en ideell förening som arbetar för hem
och vård åt äldre.
Vår vision är att ge ett tryggt och värdigt
åldrande för alla livsskeden.
Vårt sociala arbete skapar trygghet, glädje
och gemenskap för många äldre i samhället.
Vår förening bestod vid årskiftet 2012/2013
av 30 542 medlemmar som stödjer vårt
arbete för äldre i samhället.
Vi samlade under 2012 in ca 2 miljoner
kronor till vårt sociala arbete för de äldre.
Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.
Vi är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd.
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Vem är välkommen att
bli medlem i Blomsterfonden?
Blomsterfonden är till för alla.
Var och en som vill vara med och stödja vårt syfte och
ändamål, bra hem och vård åt äldre, är välkommen att
bli medlem i Blomsterfonden, oavsett ålder.
Vi har medlemmar som är ett år och vi har medlemmar som fyllt hundra. Vi tror att mångfald i ordets alla
bemärkelser hjälper föreningen att utvecklas och leva
vidare på ett bra sätt för både medlemmar, boende
och anställda..

Varför ska man bli medlem
i Blomsterfonden?
• Du får möjligheten att påverka Blomsterfondens
arbete för äldre i samhället.
• Du får Blomsterfondens medlemstidning Alma hem
i din brevlåda, med löpande information om äldre
i samhället.
• Du får ta del av olika medlemsförmåner som: 		
Medlemsrabatter på juridisk hjälp, tandvård, kultur
och skönhetsvård.
• Du får möjlighet att stå i Blomsterfondens bostadskö 		
för ett framtida seniorboende.

Innehåll
2012:
2–15
16–17
18–20

Verksamhetsberättelse
Styrelse
Förvaltningsberättelse
KONCERNEN

21
21–22
22–23

Resultaträkning			
Balansräkning
Kassaflödesanalys
MODERFÖRENINGEN

23
24–25
25
26–30
31

Resultaträkning			
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter				
Revisionsberättelse

Vart går medlemsavgiften
på 250 kronor?
70 kr
= 28 % går till kostnader som medlemsadministration,
personal, medlemsavier och medlemstidningen Alma.

180 kr
= 72% går till vårt sociala arbete för äldre med uppsökande verksamhet, socialt innehåll och rådgivning
som centrala aktiviteter.
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Nu gör Beatles-generationen en
duck walk in på seniortiljorna
Vad det gäller gitarrspelet är Finn
fostrad i ett Örebro som på sextiotalet
var ett av Sveriges mest intensiva och
utvecklande musiknästen.

Till residensstaden vid Hjälmaren
kom alla de stora banden och artisterna på sina turnéer och vid scenen
stod en fjortonårig Finn tillsammans
med sina likasinnade kompisar och
kollade in fingersättningar och balla
ackordföljder.
Blödande fingertoppar och pipande

– Det kanske inte
är dags ännu att
tänka på refrängen
men en bra brygga
från verserna gör
allting så mycket
snyggare och mer
njutningsfullt
säger Finn Sjöberg,
musikant, datakonsult och medlem i
Blomsterfonden.

öron var ett billigt pris att betala för
den sanna glädjen och gemenskapen
som uppstod när tre, fyra ackord och
ringande bluesriff mötte musikantkompisarnas toner och rytmer. Här
började en resa som skulle ta Finn,
inte bara ett otal varv runt Sverige,
utan också ut i vida världen med sin
Gibson Les Paul -56 Gold Top som
ständig reskamrat.
Som alla andra på den tiden blev Finn
ständigt påmind av Luther om att
det var hög tid att klippa sig, skaffa
utbildning och ett riktigt jobb. 1970
flyttade han därför till Stockholm och
en väntande ingenjörsutbildning.
Med på lasset fanns gitarren, ifall det
mot förmodan skulle bli lite tid över
till att lira mellan tentorna.
I verkligheten blev det omvända
världen. Snart spelade Finn mer än
han pluggade.
– Jag kom mer eller mindre omgå-

ende med i en proggrupp ”Kvartetten
som sprängde”. Vi var ute och spelade
för jämnan på alla ställen som var
populära på den tiden, berättar Finn.
Från början var vi en kvartett med
en sångerska. När hon hoppade av
spelade vi vidare som trio; hammondorgel, gitarr och trummor. I och med
detta blev vårt bandnamn roligare än
vi hade tänkt oss från början.
Kvartetten spelade även in ”Kattvals”,
en platta för skivbolaget Metronome.
En LP som idag är en raritet och i
det närmaste kultförklarad. Japanska
proggsamlare slåss om skivan på auktionssajterna på internet och betalar
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en smärre förmögenhet för att få den
i sin ägo.
– Jag skulle så gärna dra igång det där
fantastiska bandet igen, säger Finn,
men tyvärr är jag den enda av oss som
längre är kvar på jorden. Jag äger dock
några gamla inspelningar som jag
funderar på att mastra och lägga ut på
Spotify, vi får se.
Proggbandet var bara en början på något mycket större. Det var många som
fick upp öronen för Finns gitarrspel
och snart lirade han på skiva och scen
med alla de stora namnen: Harpo,
Ted Gärdestad, Hasse och Tage, Lill
Lindfors, Ulf Lundell, Champion Jack
Dupree och Abba.

Finn varvade under många år
gitarrspelet med en arrangörs- och
producentroll på Metronome men i
mitten av åttiotalet dök Luther upp
igen; ältande och med saxen i högsta
hugg. Familjen hade vuxit och det
var inte längre lika tilltalande att ligga
ute på vägarna och spela på kvällarna.
Finn knallade upp på KTH, pluggade
på sidan av spelandet och blev 1986
färdig civilingenjör.
Sedan dess har datakonsultrollen varit
den mest framträdande medan gitarren kommit fram när tid och familj
tillåtit.
Dock i så pass hög grad att en hel del
turnéer och spelningar i Amerika har
rymts inom ramen för detta.
– Jag har också fått träffa mannen

som ritade och konstruerade min
favoritgitarr. Efter en spelning i New
York för några år sedan bjöds jag med
till en bluesklubb av en journalist. På
klubben spelade den då nittiotvåårige
Les Paul, det var verkligen en sann
glädje att få sitta ned med honom och
snacka gitarrspel. Ett minne för livet.
– Men man kan inte gå omkring och

Den som sett ”Abba The Movie”, som
spelades in av Lasse Hallström under
Australienturnén 1977, har också
sett gitarristen med Gold Topen och
Hendrix-burret som står till vänster
på den stora scenen. Det är Finn.
– Om jag tänker tillbaks på mitt
gitarrliv är kanske det allra roligaste
minnet när jag spelade bakom Pippi
Långstrump på Folkan. Vi spelade
även in musiken på skiva, Siw Malmkvist var Pippi. Astrid Lindgren var
berättare på skivan, så vi tillbringade
en heldag i studion tillsammans, hon
ljudteknikern och jag. Hon berättade
för oss om sina sagofigurer och efteråt
bjöd hon på kaffe och bullängd. En
fantastisk kvinna.
– Det var också en gåva att få spela
med en så fin musikant som Gunnar
Svensson bakom Hasse och Tage. Och
sjutton år med Lill skänker mig stor
glädje fortfarande.

leva bara på minnen, säger Finn, man
måste leva i nuet och titta framåt
också. Det är därför min fru och jag
är medlemmar i Blomsterfonden, det
känns som om de har samma regler
där som vi alltid hade i våra turnébussar. Alla får vara sig själv så länge man
är rädda om varandra. Det känns att
det finns en glädje och gemenskap
som går att ta på.
– Har man spelat gitarr ett helt liv så
slutar man ju inte bara för att man
flyttar till ett seniorboende, gitarrerna
och stärkarna hänger med. Sankte Per
blir nog tvungen att rycka ut sladden, precis som artistchefen på Gröna
Lund en gång gjorde åt Jimi Hendrix.

I framtiden kanske man har replokaler på samma sätt som man har
snickarverkstäder idag, vem vet? Fyra
fem gamla proggare som spelar på
kräftskivorna, det låter kul det.
En sak man kan känna sig säker
på är att det kommer att svänga på
Blomsterfonden framöver när Beatlesgenerationen kör en ”duck walk” rakt
in på seniortiljorna.

MEDLEM

För den som vill lyssna på Finns gitarrspel är det bara att gå in på Spotify.
Där finns både ”Kattvals” och hans soloplattor.
Duck walk: Speciell t sätt att röra sig på scenen . Oftast praktiserat
av Chuck Berry
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MEDLEM

– Det är viktigt att se de äldre, det får inte bli ett glapp
mellan generationerna. Vi har så mycket att ge varandra.
– Det kanske inte är det vanligaste

att en 16-åring är medlem i Blomsterfonden, säger Elin Jansson, men
jag tycker det är viktigt att jag engagerar mig i hur de äldre har det.
Åren kommer och går för oss alla,
vare sig vi vill det eller inte, och en
dag är det dags för mina föräldrar
och sedan för mig själv att tänka på
hur vi vill leva på äldre dagar.
Då känns det bra att ha varit med
och släpat sitt strå till stacken hela
vägen, inte bara när det börjar dra
ihop sig.
Elin berättar att hon alltid stått
mycket nära sina morföräldrar och
efter morfars bortgång för ett drygt
år sedan har intresset för hans bakgrund och liv vuxit sig allt starkare.
– Min morfar Ernst kom från Tyskland, berättar Elin, och hade varit
med om mycket i sin ungdom med
krig, fasor, sorger och bedrövelser.
För några år sedan skrev jag en
uppsats i skolan om detta och vi
hade många och långa samtal.
Samtal jag tacksamt kommer att
bära med mig genom livet.
Det är inte alltid lätt att förstå, för
en som bara behöver gå till matbutiken och välja och vraka mellan
godsakerna, vad det betyder att
verkligen vara hungrig och svälta.
Eller att ständigt leva med skräcken att bli skjuten eller dö i en
bombraid, att aldrig känna ens lite
trygghet.
För Elin var morfar en vapendra-

gare som alltid fanns till hands för
henne när än hon ville.
Detta kom att ändras när morfar
drabbades av Alzheimers sjukdom.
Och med honom mormor, Elin
och alla andra i familjen.

Morfars sjukdom gjorde att de
gemensamma minnena inte längre
fanns och rollerna blev med tiden
omvända. Nu var det plötsligt Elin
som stod för tryggheten i deras
gemenskap.
– När morfar blev sjuk förstod jag

mer än innan vad det betyder att
vi har bra vård och omsorg för
de äldre i Sverige, förklarar Elin,
med ens började jag följa med i
tidningar och på TV när de äldres
situation debatterades.
Varje gång det kom upp exempel
på vanvård och äldre med demenssjukdomar som blivit inlåsta utan
trygghet och översyn, var jag
rädd för vad som skulle komma
att hända med morfar den dagen
mormor inte längre orkade ta hand
om honom i hemmet.
Det var i det här läget som hon

bestämde sig för att gå med i
Blomsterfonden, att göra något
som hjälper de äldre och utsatta.
Blomsterfonden verkade stå för
saker som Elin tyckte var bra,
medmänsklighet, empati och så
hade man många olika sociala aktiviteter. Ingen behövde sitta ensam,
vara rädd och övergiven.
– Jag har alltid tyckt om och

respekterat äldre människor, med
mormor kan jag prata om precis
vad som helst, jag kan inte komma
på en enda sak jag inte skulle våga
ta upp med henne, säger Elin. Det
känns som om hon är lika ung som
jag på insidan, det tror jag faktiskt
alla människor är om man tänker
efter närmare.
Skillnaden ligger nog främst i att
de som varit med ett helt långt liv
har så mycket mer av erfarenhet
och klokhet än vi som är unga.

Det vore verkligen en dumhet att
inte ta till sig den rikedom de vill
dela med sig av.
Elin berättar också att hon gärna
vill engagera sig mer i de äldres
situation, som volontär eller på
något annat sätt. Huvudsaken är
att man gör något vettigt.
– Men ni får förstå mig rätt. All
min tid går inte åt till att tänka på
de äldre, mina dagar räcker till allting annat också, till det som tjejer
i min ålder sysslar med, säger Elin.
När jag var mindre var jag en riktig
bokmal, det var häftigt att få skapa
sina egna bilder i huvudet.
Just nu är det mycket TV-serier
som gäller. Ett par verkliga favoriter är ”How I Met Your Mother”
och ”Pretty Little Liars”.
Det är kärlek, drama, spänning
och livet, allt i en enda härlig
blandning. Vi tittar i våra datorer
och sedan träffas vi med kompisarna och snackar hit och dit om
vad som hänt.
Man blir indragen och engagerad i
det som utspelar sig fast det inte är
på riktigt.

– Det är alltid
lika trevligt och
faschinerande att
prata med äldre
människor om hur
det var när de var
unga. Hur de levde
och vilka drömmar
inför framtiden de
hade.
Det känns bra
om man anar att
mycket av vad de
hoppades på också
har gått i uppfyllelse.
Och att många
drömmar fortfarande lever.

– För att det inte ska bli alldeles

för mycket hängande framför
datorerna så sportar jag och mina
kompisar en hel del.
Det känns skönt att riktigt få ta ut
sig ibland, inte till sista blodsdroppen, men näst intill, skrattar Elin,
som avslutning.
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INSAMLING

– Det är hit alla våra insamlade pengar går.
Till tryggheten, trivseln, gemenskapen och glädjen.

– Behovet är
oändligt. Blomsterfondens sociala
verksamhet handlar om att skänka
trygghet, gemenskap och glädje till
sina boende.
All guldkant vi kan
sätta på tillvaron kommer från
givmilda människor och organisationer som i likhet
med oss tycker att
vi gör något som är
bra för de äldre.

Många frågar vad vi gör med alla
pengar som kommer in via våra
insamlingskampanjer.
En högst naturlig fråga att
ställa till en organisation som
Blomsterfonden. Det är viktigt
att alla som är med och drar sitt
strå till stacken också får veta vad
resultatet blir i slutänden.
Under 2012 samlade vi in pengar
för olika behov som finns inom
verksamheten.
Pengar som bland annat är
resultatet av regelbundna bidrag
från våra månadsgivare. Personer
som stöder Blomsterfonden och
vår sociala verksamhet.
Resultatet av denna givmildhet
är att vi kan fortsätta driva vår
uppsökande verksamhet på alla
våra anläggningar. Utan denna
hjälp vore detta inte möjligt, inte
för en enda dag.
Detta betyder väldigt mycket
för alla som bor hos oss på
Blomsterfonden. Den sociala
stödverksamheten är en av
grundbultarna i hela vår tanke och
gärning.
Maten smakar bra om man har
fint runt sig när man äter.
En god matmiljö är av största
vikt för all äldrevård. Måltiden är
för de flesta en högtidsstund och
speciellt viktig för de som har en
demenssjukdom.
Med detta i gott minne såg vi
under 2012 att vi hade ett behov
att stärka vår matmiljö på två av
vår äldreboenden; Tallgården och
Svalnäs. Med anledning av detta
ansökte vi om medel från Julins
stiftelse.
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Vi fick bifall för ca 900 000
kronor till att förbättra och
utveckla trivseln runt våra
luncher och middagar.
Dessa pengar blev till fina matsalar som uppskattas stort av
våra boende och deras anhöriga.
Detta har lett till lugnare och
mycket trevligare matstunder på
våra äldreboenden.

anläggningar. Samtidigt såg vi en
ökad risk för fallskador inom våra
olika boenden.
Mot den bakgrunden startade vi
Äldrepowerprojektet i samarbete
med externa experter från
universitet, programutvecklare
och maskinleverantörer. Syftet
är att förbättra hälsa och
välbefinnande för våra äldre.
Idag kan vi med stor glädje se
effekterna av den genomförda
pilotstudien bland våra demenssjuka äldre och seniorboende.
Många har fått bättre hälsa och
ökat välbefinnande. Under 2013
jobbar vi vidare med sikte på
att få till stånd ett komplett och
utvecklat träningskonceptet för
alla som bor hos Blomsterfonden.
Långhelger ska inte vara svåra
att ta sig genom men tyvärr är
det alltför ofta så. Många äldre
känner sig otrygga och ensamma
under helger som jul, påsk och
midsommar.
Med anledning av detta har vi
upprättat en jourtelefon att ringa
till på storhelger.

Allt för många äldre faller och gör
sig illa. Vi förebygger detta och ger
dem styrka och gemensam glädje i
en och samma satsning.

Vi hade stor efterfrågan och ett
uttryckligt behov av ökade fysiska
aktiviteter samt gym på våra olika

Effekten har varit mycket god och
telefonjouren har varit uppskattad
av alla de som ringt oss för att få
lite sällskap och tröst.
Behovet är oändligt och trygghet
kan ingen få för mycket av. Därför
fortsätter vårt insamlingsarbete
oavbrutet och oförtröttligt, för
att de som är äldre och utsatta
ska kunna se på framtiden med
tillförsikt.

Blomsterfondens satsning på telefonjour runt alla storhelger har varit en mycket lyckad satsning som skänkt
både trygghet och glädje till många äldre.

SENIOR-AKTIVITETER

– Det gäller att hålla igång och ha kul medan
man håller på. Rastar man så rostar man!
Sandra Engblom, värdinna på

Ringvägen, och hyresgästen Lars
Eklund träffas över en kopp kaffe
för att diskutera inflödet av saker
till basaren. En årligen återkommande och omtyckt aktivitet på
Blomsterfondens söderanläggning.

– Ensamheten är
människans värsta
ovän. Det är den vi
arbetar så hårt med
att hålla borta från
våra anläggningar.
På Ringvägen vet
den att den inte är
välkommen.
Så är det och så ska
det alltid vara!

– Jag hade ett lass utanför dörren
i morse, berättar Lars, möbler och
andra grejer. Jag får titta över det,
sortera och se om något behöver
åtgärdas.
Lars är, mer eller mindre, ständig
gäst i snickarboan där han tillsammans med andra eldsjälar reparerar, renoverar, slipar, lackar och
står i med allt som i slutänden ska
säljas under basaren. Avkastningen
går oavkortat till Blomsterfondens
sociala aktiviteter.
Förberedelserna inför basaren
pågår i stort sett året om och totalt
sett är nästan hundra personer
inblandade och högst aktiva i detta
storprojekt som är både kontaktskapande och roligt. Inte minst för
alla besökare som på basardagen
ringlar i långa köer genom korridorerna på jakt efter det ultimata
fyndet.
– Aktiviteter har vi gott om på det

här stället, säger Sandra och börjar
räkna på fingrarna; bingo, bridge,
boule, bussutflykter och … och …
och … så alla pengar vi kan få in är
mer än välkomna.
Ingen av dessa aktiviteter skulle
fungera utan hyresgästernas engagemang, flit och vilja att hjälpa till
i alla lägen.

10

Även det interna trygghetssystemet
skulle sluta fungera om hyresgästernas omtanke om varandra inte
vore så stark.
Samtliga hyresgäster som är med

i systemet har en bricka utanför
sin dörr som man vänder på senast
klockan tio varje morgon för att
signalera att man är igång och
mår bra.
Om säkerhetspatrullen på sin rond
hittar en ovänd bricka tar kontrollrutinerna vid. Först ropar man
i brevlådan i hopp om att få ett
glatt svar som talar om att det inte
är någon fara på taket. Om svaret
uteblir kontaktar man först de
anhöriga och i akuta fall värdinnan
som sätter in nödvändiga åtgärder
för att undersöka hur det ligger till
med hyresgästen.
Hela systemet är schemalagt i två
olika lag och fungerar ypperligt.
– Systemet är en väldig trygghet

för oss alla, förklarar Lars, man
behöver inte vara rädd för att bli
bortglömd och liggande utan att
få hjälp under allt för lång tid. Det
finns många singlar i våra hus som
inte har hemtjänst och då är ju
risken större att man råkar riktigt
illa ut i slutänden om olyckan är
framme.
Och själva jobbet kan också vara
väldigt givande när man promenerar runt i byggnaderna och möter
en massa människor på vägen som
man kan byta några ord med, lite
här och där.

Lars och Sandra pratar om ut-

flykter man gjort tillsamman med
ringvägenfolket.
– Kommer du ihåg när ni drog
iväg med buss till Ockelbo och
Wijs trädgårdar det där året när
Victoria och Prins Daniel gifte sig
… eller när ni besökte Uppsala
domkyrka … eller Skultuna Messingsbruk? Sandra fortsätter; till
den där struts- och kalkonfarmen
var även jag med (vad gjorde vi där
egentligen, vi passade ju inte in så
särdeles bra?) … eller Forsmark …
eller Norrköpings arbetarmuseum
… eller …
– Det är någon aktivitet på gång i

våra lokaler i stort sett varje dag,
berättar Sandra, vi har måndagsträffen och kulturcirkeln på tisdag
och så har vi ”Swing it” och annat
som förgyller dagen för alla som
bara vill vara med i gemenskapen.
Lars som är gammal ekonomichef
och 84 år fyllda har bott drygt
fjorton år på Blomsterfonden vid
Ringvägen.
– På den tiden hade Blomsterfon-

den i runda slängar 2000 medlemmar och man fick gå med först vid
sextio, vilket jag gjorde.
Sedan väntade jag tio år och flyttade in lagom till min sjuttioårsdag.
Och det har jag aldrig någonsin
ångrat, avslutar Lars.
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VÅRD OCH OMSORG

– Det är inte alltid lätt att veta hur man ska förhålla sig
till en kär förälder som försvinner in i demensdimman.
Ulla Nilsson, undersköterska och

handledare i etik och bemötande,
vill att alla som flyttar in på Svalnäs ska behandlas med respekt och
omsorg om den egna viljan och
integriteten.
Det spelar ingen roll om det är
en pigg senior i sina bästa äldreår
eller en person som bär på en grav
demenssjukdom.
Varenda människa har ett grundläggande behov att bli sedd som
den man är och vara delaktig i ett
sammanhang.
– Jag har varit på Svalnäs i drygt

femton år, berättar Ulla. Jag är
född i Skåne och efter att ha bott
och arbetat på olika platser i
Sverige flyttade jag till Stockholm
1998. Jobbet på Blomsterfonden
har allt igenom varit så givande att
några ytterligare flyttar inte varit
aktuella.
Ulla som arbetat på många olika
avdelningar under årens lopp har
lärt sig hur verksamheten och
rutinerna fungerar rakt igenom
hela organisationen.
Utvecklingen stannar aldrig av
eller går på tomgång. Man söker
konstant nya och bättre lösningar
för både de boende och personalen. Det blir ett naturligt inslag
i vardagen att vara observant på
vad som kan göras mer effektivt
och smidigare i de olika vård- och
arbetsmomenten.
– I min roll som undersköterska

jobbar jag på en demensavdelning
och som handledare leder jag det
lokala bemötandeteamet, förklarar
Ulla. Det finns ett ombud på varje
avdelning som vidarebefordrar
den kunskap och annat som vi
diskuterat till sina arbetskamrater.

Vi träffas en gång i månaden och
resonerar oss fram till lösningar på
problem och möjligheter.
För mig som handledare är det
mycket givande och för avdelningarna är det en nödvändighet,
hemmablindhet utgör ingen bra
grogrund för kreativa förbättringar. Det är lätt att man tycker att
allting rullar på jämnt och fint fast
det kanske hackar och hostar rejält
i maskineriet.
Ulla formligen bubblar över av
entusiasm när hon förklarar hur
viktigt ett individuellt bemötande
är för alla.
Det kan handla om så många
saker och detaljer som inte är helt
självklara innan man får dem
serverade i Ullas tappning.
– De som bor hos oss är ju inte
patienter på en institution. Vi
är inne i deras hem och klampar
runt, säger Ulla, då ska vi också
veta hur vi beter oss när vi gör
det, vi får inte bli som elefanter
i en porslinsbutik, vi måste vara
följsamma och lyhörda, vi är trots
allt bara gäster på besök.

Ulla berättar om hur viktigt det är
att hälsa på rätt sätt, att presentera
sig när man stiger över tröskeln till
en annans hem, oberoende av om
man gör det en eller tio gånger om
dagen.
En person med en demenssjukdom behöver bli sedd och
upplyst varenda gång, inte bara på
morgonen.
– Detsamma gäller överallt; när
vi möter varandra i korridorerna
liksom vid luncher och middagar, som är högtidsstunderna alla
längtar efter varje dag.

Det är viktigt att tänka på dukning och placering så att bordsgrannarna får ut så mycket som
möjligt av varandra och den förenande stunden kring maten.
Jag skulle kunna berätta i det
oändliga om vad vi behöver tänka
på, säger Ulla, inte minst om
språket vi använder.
Alla ska inte tilltalas på samma
sätt, allt måste utgå från den
individuella genomförandeplan
som gjorts upp för varje person. En vårdplan som också ska
kopplas till den levnadsberättelse
som beskriver människan bakom
demensdimmorna. Ju mer vi vet
om personen vi är till för, desto
bättre jobb gör vi. Ganska självklara saker, men ack så viktiga att
komma ihåg.
Men det är inte bara de boende
som behöver bli sedda och få
omsorg.
Många gånger har de anhöriga ett
lika stort behov av att få stöd. Det
är inte lätt för en dotter eller son
att se en kär förälder försvinna mer
och mer in i glömskans värld. Det
är ingen enkel sak att förhålla sig
till att världen mitt i allt är omkastad. Att den som alltid varit barn
nu blir den omhändertagande
föräldern och tvärtom.

– Vi ska aldrig någonsin glömma för vem
vi är till.
Våra boende och
deras anhöriga ska
alltid kunna känna
sig trygga och bekväma i den vardag vi
är med och skapar.
Allting går att göra på
så många olika sätt,
vi ska vara måna om
att välja det som är
bäst för individen och
mest effektivt för vår
verksamhet.

– Vi jobbar ständigt med
anhörigstöd, förklarar Ulla, det är
viktigt att framförallt kommunikationen löper klanderfritt i alla
riktningar.
Det vi inte förstår blir vi rädda
för och har svårt att förhålla oss
till. Det är där vår erfarenhet och
kunskap gör skillnad och det blir
enklare för oss alla, avslutar Ulla.
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Blomsterfondens styrelseordförande
Lennart Francke
och verkställande direktören
Ulf Thörnevik
spelar fyrhändigt på den vackra
flygeln på Svalnäs.
Flygeln, som är en gåva från
en medlem, skänker ofta
stor glädje till de boende.
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O R D F ÖR A N D E O C H V D

– Vi vill stå för en modernare syn på äldre människor
Under de senaste fem åren har

Blomsterfondens medlemsantal tredubblats.
Idag är mer än 30 000 personer engagerade på sätt eller annat i föreningen.
En tydlig skillnad mot tidigare är skälet till varför man väljer att gå med.
Förr var det i första hand bostadskön
som lockade. Idag väljer många att
ansluta sig redan i tidig ålder för att
stödja de äldre och föreningens syfte.
Man vill vara med om att under lång
tid bygga upp och hjälpa en verksamhet som man anser vara både välfungerande och sund. Om man i slutänden
själv flyttar in hos Blomsterfonden är i
stunden av sekundär betydelse.

och fler privata aktörer kommer att
satsa på den här marknaden.
I händelsernas centrum befinner sig
Blomsterfonden som är en kombination av det ideella och det kommersiella.
Det ideella, för att verksamheten i
grunden är en folkrörelse som tillkommit på privat initiativ och drivs
på trygg bas som en förening utan
utomstående ägare.
Det kommersiella, för att föreningen
befinner sig på samma spelplan som
alla andra och måste drivas minst lika
effektivt som de. Goda resultat gör
det möjligt att bygga ut och vidareutveckla det långsiktiga engagemanget
för hem och vård åt äldre.

för våra medlemmar, oberoende av
om man är tjugo eller åttio år. Att
utveckla, förädla och paketera ett
intressant sådant förmånspaket är
något som upptar våra tankar just
nu, berätta Ulf.
Utöver detta är många spännande
projekt på gång både på Ringvägen
och i Liseberg. Om alla planer går i
lås kommer föreningen att inom en
överskådlig framtid ha skapat bortåt
300 nya moderna seniorlägenheter i
anslutning till dessa två anläggningar.
– Även vårt Äldrepower-projekt

håller på att ta sig ur sin linda och in
i fas två med en ny studieperiod på
gång. Detta är en mycket viktig satsning för föreningen, säger Lennart och
– Vi har blivit moderna igen, säger
Ulf unisont, det är aldrig för sent att
– Vi kan inte tillåta oss att komproUlf Thörnevik, det finns en råstyrka
börja träna och kan vi sänka antalet
missa med den röda tråden i vår
i vår grundidé som kommer att bära
fallolyckor samtidigt som vi får upp
grundidé och därför måste vi vara
mycket långt om vi bara ser till att
livsglädjen och gemenskapen har vi
lönsamma, förklarar Lennart. Ibland
ständigt anpassa oss efter den tid vi
mycket stora mänskliga och ekonolever i. Vi får inte luta oss tillbaka och blir vi tvungna att ta mycket svåra
miska vinster att kamma hem. Både
beslut för att fortsätta stå starka på vår för Blomsterfonden och samhället i
låta dammet lägga sig över oss, vi är
värdegrund. Som när vi under 2012
och ska alltid vara en organisation i
stort.
tvingades lägga ned vår hemtjänst i
framkanten av vår bransch.
Utvecklingen av detta träningskonDanderyd för att kommunen inte be- cept görs i samarbete med externa
Det är vad våra medlemmar har rätt
talade en ersättning som tillåter vård
att förvänta sig av oss.
partners från universitet, programutoch omsorg som vi kan stå för.
vecklare och maskinleverantörer.
Samhällsförändringen var stor när
Den växande medlemsbasen stärker
Studierna är i full gång, framtiden
folkhemmet och pensionssystemet
Blomsterfonden. Det finns en stor po- finns både i verkligheten och på ritbyggdes. När välfärdsstaten tog över
tential i alla de människor som stöder bordet och ansökningarna om invesansvaret för individen försvann också
föreningen, tillsammans är man starka teringsmedel är inskickade till fonder
många av de folkrörelser som Sverige
och kan ta sig an utmaningar som an- som i likhet med Blomsterfonden
och svenskarna i så hög grad lutat sig
nars vore omöjliga.
anser att äldre människors styrka och
mot.
Den inneboende kraften i medlemvälbefinnande är viktigt att satsa på.
– Vi kan inte längre lita på att samhäl- marna utvecklar och stärker varumärAtt det finns ett sunt pragmatiskt
let tar hand om oss när vi blir äldre.
ket. Detta medför i sin tur möjligheter samspel mellan styrelse och ledning
Vi ser strukturer som än en gång är
till många nya framgångsrika samkan man tydligt både se och höra när
inne i starka förändringsprocesser.
arbeten med personer, företag och
Lennart och Ulf, efter avslutad interEn ständigt ökande äldre befolkning organisationer som strävar åt samma
vju, tar plats vid flygeln på Svalnäs för
kräver resurser och tillgångar vi inte
håll som Blomsterfonden.
att fyrhändigt spela lite Evert Taube.
längre förfogar över, förklarar Lennart
–
Det
här
är
samarbeten
som
i
förFrancke. Därför ser vi mer och mer av
ett ökande kommersiellt intresse, fler längningen betyder förmåner direkt

– Blomsterfonden
är en förening
som håller hårt
på individens rätt
och frihet att vara
precis den person
man själv vill vara.
Öppna sinnen och
en modern syn på
äldre människor är
självklara förutsättningar för detta.
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STYRELSE
Utsedda av Blomsterfondens årsstämma:
Lennart Francke, ordförande.

Carl-Gustav Ståhlberg,
ledamot.

Född 1950. Civilekonom.
Rådgivare till koncernledningen i Swedbank. Styrelseledamot
i Centrum för Näringslivshistoria. Tidigare vice vd i Handelsbanken, styrelseledamot i
SBAB och senior advisor
i Oliver Wyman.

Född 1951. Civilingenjör.
1976-1996, olika chefsbefattningar i byggentreprenadföretag. 1996-2008, VD och
huvudägare i Byggmästargruppen. Från och med
2008 egen verksamhet i
Holdingbolag.
2002 invald i Murmestare
Embetet.

Invald i styrelsen 2009.

Invald i styrelsen 2009.

Meg Tiveus, ledamot.

Björn Lind, ledamot, vice
ordförande.

Född 1943, egen konsultverksamhet, 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.

Född 1960. Civilekonom.
Har hela sitt yrkesliv arbetat
med fond- och kapitalförvaltning. Sedan 2011 fondförvaltare AMF.
Invald i styrelsen 2009.

Invald i styrelsen 2010.

Ewa Samuelsson, suppleant.

Claes Delin, 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 Socialpolitik och Individomsorg
2011–. Ordförande för
CEMR:s Jämställdhetsutskott (Council of European
Municipalities an Regions)
samt många andra politisk
uppdrag.

Född 1960. PR- och kommunikationskonsult. Sedan
2006 i egen PR-byrå ”88
grader AB” med rådgivning
åt företagsledningar i
mediestrategi, positionering
och krishantering samt
medieträning. Tidigare på
TT (slutade som ansvarig
för TT:s dagliga nyhetstjänst) och nyhetschef på
Finanstidningen.

Invald i styrelsen 2012.

Invald i styrelsen 2009.

Utsedda av Advokatsamfundet:

Clara Tengbom, ledamot.

Per Nordenson, suppleant.

Född 1954. Advokat.
Ledamot i Advokatsamfundet
sedan 1987, Advokatfirman
Claes-Göran Holmström
AB 1982-1992 med
fastighetsrättslig inriktning,
därefter egen verksamhet
(Advokaterna Sabelström och
Tengbom) med inriktning på
familjejuridik.

Född 1959. Advokat. Bred
affärsjuridisk bakgrund med
mångårig erfarenhet av
svenska och internationella förvärv och tvister.
Advokatfirman Cederquist i
Stockholm 1991-2004.
Advokatfirman Frie,
Stockholm, 1989-1991.
Nordenson advokatbyrå
2004.

Invald i styrelsen 2003.

Invald i styrelsen 2007.
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Utsedda av Kooperativa förbundet:
Beatrice Pernehagen,
suppleant.

Laszlo Kriss, ledamot.
Född 1946. Före detta VD
i Konsumentföreningen
Stockholm liksom styrelseordförande i Atrium Ljungberg
AB samt styrelseledamot i
Medmera Bank AB och RnB
Retail and Brands. Tidigare
fastighetschef Familjebostäder, VD KF Fastigheter, VD
Fastighets AB Brogatan, VD
Atrium Fastigheter AB.

Född 1969. Ekonom. Har
arbetat inom Kooperativa
förbundet sedan 2000 som
bland annat projektledare på
KF Hälsa och vikarierande
CRM och utvecklingsansvarig på Coop Sverige AB.
Idag anställd på Folksam som
affärsutvecklare inom CRM.
Invald i styrelsen 2001.

Invald i styrelsen 2009.

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

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 näringslivet.
Invald i styrelsen 2009.

Invald i styrelsen 2010.

Utsedda av Stockholms Läkarförening:
Thomas Flodin, ledamot.

Frånvarande vid fotograferingen:

Född 1957. Leg läkare.
Specialist i internmedicin och
hjärtsjukdomar. Överläkare Karolinska Sjukhuset
Huddinge. Ordförande i
Stockholms Läkarförening.
Ordförande i Läkarförbundets Etik och Ansvarsråd.

Eva Dencker Vansvik, suppleant.
Född 1966. Leg. läkare, specialist i psykiatri. Arbetar som Nordic
medical advisor för Neuroscience på Otsuka Pharma Scandinavia.
Har tidigare bland annat arbetat som överläkare på Psykiatri Nord
Väst (PNV) och Astra Zeneca som medical director för neuroscience i Norden.
Invald i styrelsen 2007.

Invald i styrelsen 2007.

Verkställande direktören:
Ulf Thörnevik,
verkställande direktör
i Blomsterfonden
sedan 2007.

17

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E
Ändamål
Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening med ändamål att
äga, uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer. Blomsterfonden erbjuder i dag detta genom en sammanhållen 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
föreningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Blomsterfonden är också medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och följer därmed FRIIs kvalitetskod. Blomsterfondens olika
verksamheter finansieras idag genom hyresintäkter, vårdavtal med
kommuner och genom gåvor och bidrag.
Medlemmar
Antalet medlemmar i Blomsterfonden vid årsskiftet 2012/2013 var
30 542 (28 175).
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Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har sammanträtt 5 (5) gånger under året. I styrelsearvoden
har 255 (342) kkr utbetalats under 2012.
Verksamhet
Fastigheter
Seniorboende
Blomsterfonden har ägt och förvaltat bostäder för äldre sedan 1921
i form av seniorbostäder i Stockholm. Under året har 95 (117) nya
hyresgäster i seniorboenden kontrakterats. Löpande underhåll och
reparationer har uppgått till 10 740 kkr (10 506) kkr och investeringar till 50 914 (40 268) kkr. Skötsel av fastigheterna har utförts i
huvudsak av egen personal på plats.
Som ett led i Blomsterfondens strategiska inriktning planeras under
2013 för en nybyggnation av ca 130 lägenheter på Blomsterfondens
markanvisning i Västberga, Älvsjö. Markanvisningen i Västberga möj-
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Ombyggnation av Lisebergs loftgångshus på Sylvestergatan har
startats under året och beräknas vara klart under kvartal 2, 2013.
Försäljningen av fastigheten Blåsippan 11 påbörjades under året.
Under hösten undertecknades ett överlåtelseavtal med tillträde för
den nya ägaren i mars 2013.
Social verksamhet
Seniorboende
Med stigande ålder hos äldre i samhället har behovet av social trygghet ökat stort. I dag är Blomsterfondens sociala arbete en uppskattad
trygghetslänk mellan seniorboende och vård och omsorg. Den sociala
verksamheten finansieras idag med hjälp av gåvor och donationer från
medlemmar och givare. Blomsterfonden har sedan starten bedrivit ett
omfattande socialt arbete genom värdinna och rådgivare på varje anläggning. Värdinna och rådgivare stödjer äldre i form av uppsökande
verksamhet, telefonkontakt, mottagningstid, rådgivning i kontakt
med myndigheter, arrangering av sociala evenemang och utflykter,
regelbundet under året. Sociala aktiviteter för hyresgästerna har anordnats kontinuerligt vid alla anläggningar i form av fest vid högtider,
musikunderhållning, konserter mm.
Under år 2012 har en samverkan med respektive intresseförening
för hyresgästerna utvecklats rörande de aktiviteter som anordnas per
anläggning. De gamla ljudanläggningarna har bytts ut för att anpassas
till de äldres behov, med bl.a. hörselslinga. Den uppskattade basarverksamheten har drivits vid alla anläggningar förutom vid Liseberg.
Under året har Bemötande Café startats upp för seniorboende och
anhöriga. Under storhelger har en telefonjour erbjudits för ensamma
äldre.
Vård- och omsorg
Äldreboende och hemtjänst

5000

0

liggör ett skapande av fler bostäder för äldre i enlighet med föreningens ändamål och trygghetskoncept för äldre. En detaljplanering har
påbörjats tillsammans med Stockholm stad.

Blomsterfonden har bedrivit äldreboenden vid två egna anläggningar,
Liseberg och Svalnäs, samt Tallgården på uppdrag av Danderyds
kommun. Blomsterfondens olika äldreboende erbjuder idag somatisk vård och demensvård. Totalt har antal vårddygn under året har
varit 72 155 (71 693) det motsvarar en beläggningsgrad på 98,6 %
(98,0 %).
Blomsterfondens har under 2012 genomfört en förstudie på Lisebergs seniorboende samt demensboende rörande individuell träning för äldre (Äldrepower-studien) i samarbete med forskare från
Jyväskylä universitet, HUR (ledande specialisten på utveckling av
träningsmaskiner för äldre) samt Raisoft (specialiserat program för att
bedöma, dokumentera, samverka och jämföra material för styrning
av äldrevårdsinsatser). Äldrepower-studien var viktig och unik så till
vida att projektet omfattade även personer med en demenssjukdom.
I resultatet framkom att det inte bara är själva träningsförfarandet
som spelar en avgörande roll för de som deltog i studien utan även hur
man bemöter, uppmuntrar och leder en person med en demenssjukdom på ett sätt som gör träningen effektiv på alla plan.
Inom vård- och omsorgsverksamheten ingår även hemtjänst som
utförs i Stockholms stad, Danderyds kommun och Täby kommun.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Under oktober 2012 lade Blomsterfonden ned hemtjänsten i Danderyds kommun då kommunens ersättningsnivåer ej kunde förena
vad Blomsterfonden anser vara god kvalitet och en ekonomi i balans.
Beslutet berörde cirka 230 hemtjänstkunder och 40 medarbetare.
Efter genomgång av möjligheter till omplacering blev 22 medarbetare
uppsagda på grund av arbetsbrist. Totalt har under året 104 102 (132
319) hemtjänsttimmar utförts. Värdet på utförda tjänster uppgår till
ca 37 (45) mkr. Under hösten har en utökad satsning genomförts på
RUT-tjänster i hemmet, en tjänst som ökat i efterfrågan under året.
RUT-tjänster har också kombinerats med den biståndsbedömda
hemtjänsten.
AB Blomstergårdar
Förutom den ideella föreningen Blomsterfonden ingår det helägda
dotterbolaget, AB Blomstergårdar i koncernen. Inom AB Blomstergårdar har restaurangverksamhet bedrivits vid Svalnäs och Lisberg.
Under hösten 2012 gick driften av AB Blomstergårdars restauranger
över till SFAB Scandinavian Facility Management AB som ett steg
att öka matkvalitén för de äldre. Restaurangerna drivs numera under
namnet Almas Kök och erbjuder måltider med servering, fika och
catering till Blomsterfondens seniorboenden och äldreboenden
samt till allmänheten i stort. De interna matleveranserna under året,
till framförallt äldreboendena motsvarar 63 % (66 %) av den totala
omsättningen på 10 068 (13 095) kkr. Medelantalet anställda i AB
Blomstergårdar har under året varit 13 (15). AB Blomstergårdar
redovisar en förlust på 2 130 (1 917) kkr.
Medarbetare
Antalet årsarbetare i föreningen har varit 313 (321) under året. I löner
och ersättningar har utbetalats 101 588 (102 502) kkr. Därutöver
tillkommer kostnader för inhyrd personal med 1 150 (1 171) kkr.
Den totala sjukfrånvaron år 2012 var 6,0 % (6,6 %) varav 33 % (32
%) stod för långtidsfrånvaro. Under året har 55 (50) personer avslutat
sin anställning vilket motsvarar 18 % (17 %) personalomsättning.
Blomsterfonden har under året betalat ut 168 (143) kkr i friskvårdssubvention.
Organisation och intern kontroll
I Blomsterfonden finns gemensamma regelverk med policys och
riktlinjer som fastställts av styrelsen. För att skapa hög säkerhet i
den interna kontrollen och rapporteringen finns tydliga och dokumenterade instruktioner för hela koncernen. Dessutom kontrolleras
insamlingsverksamheten av Svensk Insamlingskontroll. Under 2012
har styrelse och ledning fortsatt arbetet med utvecklande av FRII’s
kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Syftet med koden är bland
annat att öka öppenhet och transparens i föreningen och därigenom
stärka förtroendet för Blomsterfonden som insamlingsorganisation.
Styrelsen och ledningen ansvarar för det system av interna kontroller
som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

Resultat och ställning
Under år 2012 uppvisar koncernen ett resultat om 5 001 (3 916)
kkr. De totala intäkterna har uppgått till 235 995 (237 805) kkr.
Insamlade medel utgjorde 1 991 (1 732) kkr och bidrag från externa
stiftelser 1 112 (150) kkr. Resultatet på verksamhetsnivå har uppgått
till 13 006 (14 017) kkr.
Fastighetsverksamheten efter finansiella kostnader visar ett resultat på
4 133 (917) kkr. Den genomsnittliga räntan har under året legat på
3,5% (3,5 %).
Vårdverksamheterna har gett ett överskott på 3 029 (7 060) kkr. Intäkterna inom hemtjänstverksamheten har minskat med 17 % (ökat
med 2 %) och resultatet uppgick till -2 584 (1 199) kkr.
Kapitalförvaltning
Under året har värdepappersportföljen avyttrats till ett värde av 39
mkr med en realisationsvinst om 1,2 mkr. Kapitalet har används till
delfinansiering av ombyggnationen av loftgångshusen i Liseberg
Väsentliga händelser under året
· Förändring av restaurangverksamheten inom AB Blomstergårdar
från egen regi till entreprenad som ett steg i att öka matkvalitet för
äldre.
· Nedläggning av hemtjänst i Danderyd på grund av att ersättnings
nivåer ej kunde förena hemtjänst med god kvalitet och en ekonomi
i balans.
· Forskningsstudie (förstudie och uppstart av projekt Äldrepower)en studie med syfte att öka äldres hälsa och välbefinnande i vardagen genom individanpassad träning för äldre.
· Ombyggnad påbörjad av loftgångshusen i Liseberg, Älvsjö.
· Planering för en nybyggnation av 130 lägenheter på markanvis-		
ning i Västberga, Älvsjö.
Framtida Utvecklingen
· Vidareutveckla Blomsterfondens trygghetskoncept för äldre.
· Fortsatt arbete och utveckling av träningskonceptet ”Äldrepower”
för äldre.
· Fortsatt arbete och utveckling av föreningens stadgar.
· Fortsatt arbete med detaljplan för markanvisning i Västberga, 		
Älvsjö.
· Fortsatt dialog med Stockholms stad rörande möjlig utveckling av
Ringvägens fastigheter.

Stiftelser
De stiftelser som bildats till syfte att stödja Blomsterfondens verksamhet uppgår till 19 (18) st. Avkastningen före förvaltningskostnader
i dessa stiftelser uppgick under året till 496 (463) kkr. Den totala
förmögenheten i stiftelserna är 13 236 (11 676) kkr (not 25).
Under året har en ny stiftelse bildats, Ingrid Lindströms fond, med
ett kapital på 1 508 kkr.
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Översikt 5 år
Översikt koncernen (mkr)

2012

2011

2010

2009

225

229

285

217

5

4

69

7

Balansomslutning

495

491

478

423

Rörelsemarginal %

5,5

5,9

24,9

5,5

Avkastning på eget kapital %

3,0

2,4

43,9

7,8

Soliditet %

33,5

32,8

32,8

21,4

Medelantalet anställda

326

336

328

313

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat kapital		
144 581 848
Årets resultat		
5 631 412
kr
150 213 260
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
i ny räkning överförs
kr
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150 213 260
150 213 260

Koncernens resultaträkning
				
Not		
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning				
2, 3		
Medlemsavgifter						
Gåvor och insamling				
4		
Övriga intäkter				
5		
Summa verksamhetens intäkter
			

2012		

2011

225 542		
5 722		
1 991		
2 740		
235 995		

229 592
5 192
1 732
1 289
237 80

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader				
2, 6, 7		
Personalkostnader				
8		
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
10, 11		
Summa verksamhetens kostnader					

-65 031		
-148 913		
-9 045		
-222 989		

-66 562
-149 792
-7 434
-223 788

Verksamhetsresultat						

13 006		

14 017

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och fordringar			
12		
Ränteintäkter och liknande resultatposter					
Räntekostnader och liknande resultatposter		
13		
Summa resultat från finansiella investeringar				

2 158		
196		
-10 359		
-8 005		

745
201
-11 047
-10 101

Resultat efter finansiella poster					

5 001		

3 916

Årets resultat						

5 001		

3 916

Koncernens balansräkning
				
Tillgångar

Not

2012-12-31

2011-12-31

399 938
9 961
50 191
460 090

403 869
10 525
811
415 205

219

606

17 453
2 536
503
2 786
23 278

17 878
2 014
31
2 913
22 836

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark				
10
Inventarier				
11
Pågående nyanläggningar				
14
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och fördödenheter					
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Övriga kortfristiga fordringar					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
15
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Koncernens balansräkning
				

Not

2012-12-31

2011-12-31

Kortfristiga placeringar						
Kortfristiga placeringar				
16
876

38 336

Kassa och bank				
17
Summa omsättningstillgångar				

10 378
34 751

13 492
75 270

494 841

490 475

Eget kapital				
18
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					

15 000

15 000

Fritt eget kapital
Balanserat kapital				
19
Årets resultat					
Summa eget kapital					

145 779
5 001
165 780

141 863
3 916
160 779

Långfristiga skulder				
22
Skulder till kreditinstitut					

278 535

288 904

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
22
Leverantörsskulder					
Aktuella skatteskulder					
Övriga kortfristiga skulder					
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
23
					

9332
16 311
20
5 299
19 564
50 526

8 032
9 753
212
6 142
16 653
40 792

Summa eget kapital och skulder				

494 841

490 475

Ställda säkerheter				

24

302 361

302 361

Ansvarsförbindelser				

24

169

169

2012

2011

13 006
9 045
1193
1 160
-10 358
14 046

14 016
7 434
-544
1 490
-11 047
11 349

387
-442
37 460
9 734
61 185

-105
-5 352
505
-4 743
1 654

Summa tillgångar					
Eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys för koncernen
				
Not
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster			
Avskrivningar					
Resultat försäljning kortfristiga placeringar		
12
Erhållen utdelning och ränta				
20
Erlagd ränta				
13
					
		
Ökning/minskning av varulager				
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning av kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
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Kassaflödesanalys för koncernen
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Resultat vid avyttring av inventarier				
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av långfristiga skulder				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-54 108
178
-53930

-42 368
5
-42 363

-10 369
-10 369

12 815
12 815

Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början
			
Likvida medel vid årets slut					

-3 114
13 492
10 378

-27 894
41 386
13 492

Moderföreningens resultaträkning
				
Not
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning				
2, 3
Medlemsavgifter					
Gåvor och insamling				
4
Övriga intäkter				
5
Summa verksamhetens intäkter				

2012

2011

223 008
5 722
1 991
2 740
233 461

226 262
5 192
1 732
1 288
234 474

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader				
2, 6, 7
Personalkostnader				
8
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
10, 11
Summa verksamhetens kostnader				

-66 312
-143 036
-8 978
-218 326

-68 271
-142 899
-7 370
-218 540

Verksamhetsresultat					

15 135

15 934

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterbolag				
Resultat från värdepapper och fordringar			
12
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter		
13
Summa resultat från finansiella investeringar			

-1 500
2 158
196
-10 358
-9 504

-2 000
745
201
-11 047
-12 101

Resultat efter finansiella poster				

5 631

3 833

Årets resultat					

5 631

3 833
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Moderföreningens balansräkning
				
Not
2012-12-31
Tillgångar						
Anläggningstillgångar

2011-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag				

9

-

-

399 937
9 715
50 191
459 843

403 869
10 239
811
414 919

219

322

17 080
2 536
502
2 780
22 898

17 508
2 014
26
2 756
22 304

16

876

38 336

Kassa och bank				
17
Summa omsättningstillgångar				
Summa tillgångar					

10 070
34 063
493 906

13 121
74 083
489 002

Eget kapital				
21
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					

15 000

15 000

Fritt eget kapital				
19
Balanserat kapital					
Årets resultat					
Summa eget kapital					

144 582
5 631
165 213

140 749
3 833
159 582

Långfristiga skulder				
22
Skulder till kreditinstitut					

278 535

288 904

Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark				
10
Inventarier				
11
Pågående nyanläggningar				
14
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter					
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Övriga kortfristiga fordringar					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
15
Summa					
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar				

Eget kapital och skulder
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Moderföreningens balansräkning
				
Not
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
22
Leverantörsskulder					
Aktuella skatteskulder					
Skulder till dotterbolag					
Övriga kortfristiga skulder					
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
23
					
Summa eget kapital och skulder				

2012-12-31

2011-12-31

9 332
16 100
14
349
5 134
19 229
50 158
493 906

8 032
8 847
195
1 764
5 601
16 077
40 516
489 002

Ställda säkerheter				

24

302 361

302 361

Ansvarsförbindelser				

24

169

169

Kassaflödesanalys för moderföreningen
				
Not
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster			
Avskrivningar					
Nedskrivning andelar i dotterbolag				
Resultat försäljning kortfristiga placeringar		
12
Erhållen utdelning och ränta				
20
Erlagd ränta				
13
					

2012

2011

15 135
8 978
-1 500
1194
1 160
-10 358
14 609

15 934
7 370
-2 000
-544
1 490
-11 047
11 203

Ökning/minskning varulager					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar				
Ökning/minskning kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

104
-840
37 460
9 888
61 221

-73
-5 527
506
-4 569
1 540

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Resultat vid avyttring av inventarier				
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-54 060
157
-53 903

-42 342
5
-42 337

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-10 369
-10 369

12 815
12 815

Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början
		
Likvida medel vid årets slut					

-3 051
13 121
10 070

-27 982
41 103
13 121
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

med de beräknas inflyta.

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFOmetoden). 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.

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas
förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:

Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att
förvärvade dotterbolagstillgångar 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-

Avskrivningstider
Byggnader			
Markanläggningar			
Byggnadsinventarier			
Maskiner och inventarier			
Datorer			

100 år
50 år
10–25 år
5–10 år
3 år

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.

Not 2 Försäljning och inköp inom koncern
			

2012

2011

Andelen av moderföreningens inköp och försäljning avseende dotterföretag.
Inköp, (%)			
Försäljning, (%)			

10,7
0,5

14,2
0,5

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
		
Särskil boende
Hyror
Hemtjänst
Övriga sidointäkter
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2012		
2011
2012				
2011
125 463		
123 536
125 463				
123 536
61 540		
59 092
62 367		
		
60 118
34 089		
41 778
34 089			
41 778
4 450		
5 191
1 088			
830
225 542		
229 597
223 007				
226 262

Not 4 Gåvor och insamling
		
Minnesgåvor
Donationer och gåvor
Testamenten
Basarverksamhet
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2012		
2011
2012				
2011
77		
111
77				
111
1 573		
1 311
1 573				
1 311
30		
82
30				
82
311		
228
311				
228
1 991		
1 732
1 991				
1 732

Not 5 Övriga intäkter
		

Koncernen				 Moderföreningen
2012		
2011
2012				
2011

Bidrag från organisationer och myndigheter
Julins stiftelse
Dalheimers fond
Statliga bidrag
Ersättning från försäkringsbolag
Övriga intäkter
Summa

1 112		
-		
1 543		
2		
83		
2 740		

150
477
575
86
1 288

1 112				
-				
1 543				
2				
83				
2 740				

150
477
576
86
1 288

Not 6 Ersättning till revisorerna
		

Koncernen				 Moderföreningen
2012		
2011
2012				
2011

Revision
PWC
Allegretto revision
Summa

26

339		
25		
364		

316
19
335

285				
25				
310				

275
19
294

Noter

Not 7 Leasingavtal
		

Koncernen			 Moderföreningen
2012		
2011
2012				
2011

Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

4 704		
5 818		
10 522		

4 929
6 807
11 736

4 704				
5 818				
10 522				

4 892
6 720		
11 612

Not 8 Personal
		

Koncernen				 Moderföreningen
2012			
2011
2012				
2011

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

257			
69			
326			

252
84
336

250				
63				
313				

244
77
321

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören
Löner och ersättningar till styrelsen
Löner och ersättningar till övriga anställda
Delsumma

1 314			
255			
104 068			
105 637			

1 265
342
105 805
107 412

1 314				
255				
100 019				
101 588				

1 265
342
100 895
102 502

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga personalkostnader
Totalt

33 078			
441			
7 301			
2 456			
148 913			

32 685
424
6 747
2 522
149 790

31 596				
441				
7 059				
2 352				
143 036				

31 161
424
6 412
2 401
142 900

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
2012			
2011
2012				
2011
Kvinnor
3			
4
3				
4
Män
5			
4
5				
4
Totalt
8			
8
8				
8
Moderföreningen
Sjukfrånvaro
					
2012				
2011
Total sjukfrånvaro i %					
6,0				
6,6
- långtidssjukfrånvaro *%					
33				
32
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Not 9 Andelar i dotterföretag							

				
Ingående anskaffningsvärden					
Lämnat aktieägartillskott					
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden					

Moderföreningen
2012-12-31				 2011-12-31
13 181				
11 181
1 500				
2 000
14 681				
13 181

Ingående ackumulerade nedskrivningar					
Årets förändringar					
Nedskrivningar					
Utgående ackumulerade nedskrivningar					

-13 181 			

-11 181

-1 500				
-14 681				

-2 000
-13 181

Utgående restvärde enligt plan					

0				

0

Moderbolaget
AB Blomstergårdar

Antal 			
Andel
aktier				
4 000
			
100%

Nom. värde 			Bokfört värde
(kr)				
(kr)
100				
0

Not 10 Byggnader och mark
		
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31			
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31
470 463			
429 513
470 463				
429 513
1 700			
39 541
1 700				
39 541
-			
1 409
-				
1 409
472 163			
470 463
472 163				
470 463

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-66 594			
-5 631			
-72 225			

-61 443
-5 151
-66 594

-66 594				
-5 631				
-72 225				

-61 443
-5 151
-66 594

Utgående restvärde enligt plan

399 938			

403 869

399 938				

403 869
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Noter
Not 11 Maskiner och inventarier
		
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning
Årets utrangering
Utrangering hänförlig till tidigare år
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning
Årets utrangering
Utrangering hänförlig till tidigare år
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31			
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31
48 735			
46 677
46 323				
44 292
3 027			
2 088
2 979				
2 061
-298 			
-30
-119				
-30
-3 087			
-2 972				
-14 199			
-14 199				
34 178			
48 735
32 012				
46 323
-38 210			
-35 964
-36 084				
-33 902
169			
25
11				
25
3 038			
2 923				
14 199			
14 199				
-3 413			
-2 271
-3 346				
-2 207
-24 217			
-38 210
-22 297				
-36 084
9 961			

10 525

Not 12 Resultat från värdepapper och fordringar

		
Koncernen		
2012		
2011
Utdelningar
702		
1 148
Avkastning från stiftelser förvaltade av Blomsterfonden
262		
141
Realisationsresultat vid försäljningar
2 044		
-170
Nedskrivningar
-850		
-374
Summa
2 158		
745

9 715				

10 239

		 Moderföreningen
2012				
2011		
702				
1 148
262				
141
2 044				
-170
-850				
-374
2 158				
745

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter
		
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2012		
2011
2012				
2011
10 326		
10 920
10 326				
10 920
33		
127
32				
127
10 359		
11 047
10 358				
11 047

Not 14 Pågående nyanläggningar
		
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31		
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31
811		
1 493
811				
1 493
49 380		
727
49 380				
727
-		
-1 409
-				
-1 409
50 191		
811
50 191				
811

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
Förutbetald tomträttsavgäld
Förutbetald datakommunikation
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda leasingavgifter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31		
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31
286		
286
286				
286
696		
648
696				
621
619		
597
619				
597
432		
668
427				
601
753		
714
753				
651
2 786		
2 913
2 781				
2 756

Not 16 Kortfristiga placeringar
		

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31		
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31

Noterade aktier och andra andelar
Bokfört värde
Marknadsvärde

876		
822		

38 336
38 336

876				
822				

38 336
38 336

Not 17 Checkräkningskredit
		
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31		
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31
10 000		
10 000
10 000				
10 000

Not 18 Koncernens förändring i eget kapital
Bundet kapital		

28

Fritt kapital

Årets resultat				

Totalt

Belopp vid årets ingång
15 000		
141 863
Överföringar av föregående års resultat			
3 916
Årets resultat				
Belopp vid årets utgång
15 000		
145 779

3 916				
-3 916
5 001 			
5 001				

160 779
5 001
165 780

Noter
Not 19 Fritt Eget Kapital

Reserverade medel med angivet ändamål
Av fritt eget kapital är följande medel reserverade för angivet ändamål:
			
				
Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond				
Folke Bernadottes fond				
Carl och Matilda Blomqvists fond				
Fonden fru Hulda Ljungströms fond 				
Linnea och Carl Rydéns fond för personal				
Fond för förbättring av arbetsmiljön				
Carl Henrik Nygrens dödsbo				
Gåvor för utveckling				
Sven-Erik Petersons kompetensfond				
Summa				

2012-12-31				 2011-12-31
25				
25
25				
25
11				
11
35				
35
55				
55
700				
700
1 154				
1 154
10 423				
10 423
500				
500
12 928 			
12 928

Not 20 Erhållen utdelning och ränta
		

Koncernen				 Moderföreningen
2012		
2011
2012				
2011
702		
1 148
702				
1 148
262		
141
262				
141
196		
201
196				
201
1160		
1 490
1 160				
1 490

Utdelningar
Fondavkastning
Ränteintäkter bank
Summa

Not 21 Moderföreningens förändring i eget kapital

							

Balanserat kapital

Kapital behållning			Balanserad vinst		Reserverade medel					 Årets resultat		

Totalt

Belopp vid årets ingång			
15 000				 127 821			12 928						 3 833		
Överföringar av föregående års resultat							 3 833									 -3 833
Årets resultat							
									 5 631		

159 582

Belopp vid årets utgång			

165 213

			

15 000				 131 654			12 928		

				 5 631		

5 631

Not 22 Räntebärande skulder
		

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31		
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

278 535		
278 535		

288 904
288 904

278 535				
278 535				

288 904
288 904

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa räntebärande skulder

9 332		
287 867		

8 032
296 936

9 332				
287 867				

8 032
296 936

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

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda intäkter
Handpenning fastighetsförsäljning
Övriga poster
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31		
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31
199		
244
199				
244
2 436		
2 874
2 434				
2 687
3 798		
4 022
3 674				
3 768
1 980		
2 158
1 956				
2 068
4 516		
4 793
4 516				
4 793
1 835		
1 555
1 835				
1 555
3 600		
3 600				
1 201		
1 007
1 016				
962
19 565		
16 653
19 230				
16 077

Not 24 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
		

Koncernen				 Moderföreningen
2012-12-31		
2011-12-31
2012-12-31				 2011-12-31

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar
För egna skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar

302 361		

302 361

302 361				

302 361

Ansvarsförbindelser
Utfästelse av hyresrätter
Summa ställda säkerheter

169		
302 530		

169
302 530

169				
302 530				

169
302 530
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Noter/Stiftelser

Not 25 Stiftelser förvaltade av Blomsterfonden

			
Bundet eget kapital 				

Stiftelsen Axel Hedenståhls fond				
Stiftelsen Peter Möllers fond				
Stiftelsen Linnea och Carl Rydéns fond				
Stiftelsen Thureusgårdens fond och stiftelen Maud Theureus fond				
Stiftelsen Hemgårdens fond				
Stiftelsen Fanny och Uno Svartlings fond				
Stiftelsen Nils och Britta Widerbergs fond				
Stiftelsen Åke Petterssons fond				
Stiftelsen Astrid och Emil Nilssons fond				
Stiftelsen Margareta Heiners fond				
Stiftelsen Birger och Gurli Grundströms fond				
Stiftelsen Karin och Henry Pederbys fond				
Stiftelsen Iris Lundahls och Sten Elmérs fond				
Stiftelsen Ebba och Carl Mannerfelts fond				
Stiftelsen Ingrid och Egon Jonssons fond				
Stiftelsen Siri Rydbecks fond				
Stiftelsen Anders och Wera Sjögrens fond				
Stiftelsen Ingrid Lindströms fond				
Summa				

2012-12-31				 2011-12-31
1 964				
648				
2 087				
304				
208				
108				
1 221				
166				
772				
35				
354				
137				
136				
1 403				
126				
1 465				
594				
1 508				
13 236				

Danderyd den 6 maj 2013

Lennart Francke
Ordförande

Björn Lind
Vice ordförande

Clara Tengbom

Thomas Flodin

Meg Tivéus

Carl-Gustav Ståhlberg

Louise Linder

Laszlo Kriss

Ulf Thörnevik
VD
Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 maj 2013

Ulrika Granholm Dahl		
Auktoriserad revisor		
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Eva Stein
Auktoriserad revisor

1 954
647
2 076
302
207
108
1 215
166
768
35
352
136
135
1 403
125
1 457
590
11 676

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden, org.nr 802005-1465
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Föreningen Blomsterfonden för år 2012. Föreningens
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 21 - 30.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
moderföreningens resultat samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Föreningen Blomsterfonden för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande 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 oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 revisionsbevis 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 i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 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
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande moderföreningens resultat och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner av moderföreningens resultat har vi granskat om förslaget är
förenligt med stadgarna och god redovisningssed.
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 ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 14 maj 2013

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Eva Stein
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer moderföreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning.
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Kapten Miki Kommunikation

Kapten Miki Kommunikation

Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening
med syfte att äga, uppföra och driva bostäder och
sjukhem för gamla och behövande personer.
Blomsterfonden erbjuder detta genom en sammanhållen trygghetskedja av olika boende- och
omsorgsformer.

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

