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Hem och vård åt ä
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å

trygg ideell grund

Seniorboende 60+

Vård och omsorg
Sedan starten 1921 har Blomsterfonden värnat om sitt övergripande mål: hem och vård
åt alla äldre. Blomsterfonden som förening
har växt så att det knakar under året.
Vid årsskiftet 2010/2011 var vi
24 589 medlemmar.

Vision

Ändamål

Vår vision är att ge en trygg och värdig
ålderdom utifrån boende, medlemmar och
kunders behov.

Blomsterfonden ska ha till uppgift att äga,
uppföra och driva bostäder och sjukhem för
gamla och behövande personer. Verksamheten får bedrivas direkt eller genom hel- eller
delägda bolag.

Innehåll 2010:
5–12
14–16

Verksamhetsberättelse			
Förvaltningsberättelse

Koncernen
17
17–18
18 –19

Resultaträkning				
Balansräkning				
Kassaflödesanalys

Moderföreningen
Årsredovisningens omslag pryds av en bild skapad av konstnären Bertil Åkesson.
Bertil är tillsammans med sin hustru Margareta hyresgäster vid Blomsterfondens seniorboende på Svalnäs i Djursholm.
Bertil är även pappa till motiven på Blomsterfondens minnes- och högtidshyllningar som kan beställas på www.blomsterfonden.se.
Det färggranna originalet till årets årsredovisning, som är en bildväv, förgyller
sin plats i parets hem.
Bilden på omslaget är något beskuren för att passa årsredovisningens format.

2

19
20
21
22–26
27
28
29–31

Resultaträkning				
Balansräkning				
Kassaflödesanalys
Noter					
Revisionsberättelse			
Styrelse
Kodrapport

Ordförande har ordet

Det är viktigt att våga bli äldre med tillförsikt

2011 är det nittio år sedan Blomsterfonden
bildades. Det kunde nästan lika gärna ha
varit för tio år sedan, för att inte säga förra
året. Så modern framstår Blomsterfondens
verksamhet. Det handlar om att hjälpa
människor att ”bo bra hela livet”. Det är
ingen slump att detta också var titeln på
Äldreboendedelegationens betänkande, när
det kom för några år sedan. Det många
idag ser som ett svåruppnåeligt ideal, har
Blomsterfonden erbjudit sina boende sedan
1920-talet.
Det är ovärderligt för ett företag, eller som
Blomsterfonden är: en ideell förening, att
kunna behålla samma röda tråd under
lång tid. Verksamheten anpassas förstås
till tidens krav men kärnan består: bo bra
hela livet, känna trygghet i sin lägenhet i
blomstergården och njuta av de ljuva åren
som äldre.
Alla seniorer har det inte så. Oron för att
samhällets äldreboenderesurser inte ska

räcka till är säkert en bidragande orsak till
att antalet medlemmar i Blomsterfonden
ökat lavinartat under de senaste åren.
Blomsterfonden blir därmed en röst för de
äldre när vi vill säga: Det är viktigt att våga
bli äldre med tillförsikt. Vi har erfarenhet av
hur man kan skapa förutsättningar för det.
Blomsterfonden startade som en insamlingsorganisation och lyckades på femton
år skapa två stora äldreboendeområden i
Stockholm – ett i Röda bergen och ett på
Ringvägen – som fortfarande är i vår ägo.
Många generationers styrelsemedlemmar,
företagsledningar och anställda har del i att
Blomsterfonden har blivit en framgångsrik
bostads- och vårdorganisation för många
äldre i Stockholmstrakten. Inte minst har
vi medlemmar anledning att tacka den
nuvarande ledningen och alla Blomsterfondens anställda för det engagerade och
kompetenta arbete de lägger ned för att
vidareutveckla verksamheten.

Nu går vi vidare in i framtiden med en
stark finansiell ställning och med en allmänt
välskött verksamhet. Upprustningen av
våra befintliga fastigheter fortsätter och vi
tittar på några spännande projekt för att
kunna öka antalet lägenheter. Dessutom
strävar vi efter att ytterligare fördjupa
och bredda vårdverksamheten. Med
alltflera medlemmar, som visar sitt stöd
för Blomsterfondens verksamhet och idéer
om äldreboende och -vård, har vi också ett
ökande ansvar för att sprida våra insikter i
och erfarenheter av hur man kan skapa ett
värdigt och innehållsrikt liv på äldre dagar.

Lennart Francke
Styrelsens ordförande
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VD har ordet

Blomsterfonden växer så det knakar
Totalt har investerats 129 Mkr under perioden
2007-2010. Under 2010 har bl a det tredje
höghuset av totalt fyra i Älvsjö (Liseberg)
färdigställts sedan starten 2007.
Lägenheterna har anpassats från små omoderna lägenheter till större lägenheter som
bättre uppfyller dagens krav på boende. Det
fjärde och sista huset är nu påbörjat och beräknas bli klart hösten 2011.

I slutet av 2010 var vi nästan 25 000
medlemmar som delade Blomsterfondens
syfte och ändamål. På fem år har antalet
medlemmar i Blomsterfonden ökat med
nästan 100 %.Till vår glädje förstås – ju fler
medlemmar desto starkare organisation. Ju
fler som stöder vårt syfte, desto bättre kan
vi tillgodose vårt ändamål att hjälpa äldre
med hem och vård i framtiden. Den andra
sidan av medlemsökningen är ju också att
Blomsterfonden växer för att behovet av vår
verksamhet ökar i vårt samhälle. Ett tecken
på att allt fler känner oro för att bli sjuk och
ensam på äldre dagar.
Äldre vill inte vara äldst längre
Vi kan också se att allt fler, ungdomar,
medelålders och nyblivna pensionärer väljer
att gå med som medlem i Blomsterfonden.
De tänker inte bli gamla. De äldre blir bara
yngre och kallar sig hellre seniorer. I Sverige
lever vi idag nästan 30 år längre än för 90 år
sedan då Blomsterfonden startades. Seniorerna idag chattar, surfar och är vänner med
barnbarnen på facebook. De söker inte i
första hand samhällets hjälp utan söker själv
information och utvärderar olika alternativ.
De tar ofta hand om sin egen hälsa och går
till doktorn istället för att uthärda sjukdomssymptomen som de gjorde förr i tiden.
Blomsterfondens trygghetskoncept
utvecklas för framtiden
Seniorerna väntar heller inte på en plats i
äldreomsorgen utan planerar för sitt äldreboende. Det är ytterligare en förklaring till
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vår medlemsökning. Här har vi i Blomsterfonden den stora utmaningen i framtiden.
Att få till fler blomstergårdar med moderna
ändamålsenliga fastigheter och fler äldreboenden i enlighet med vårt trygghetskoncept.
Många av våra medlemmar hoppas förstås
på att i framtiden få flytta in i något av våra
seniorboenden och förväntar sig då också få
den service och hjälp som behövs när orken
tryter. De vill få möjlighet att bo kvar hemma med stöd av våra värdinnor och våra bovärdar, eller om det behövs hjälp från vår
hemtjänst. Om de skulle drabbas av en demenssjukdom eller av någon annan allvarlig
sjukdom och inte längre kan vårdas hemma
skall möjlighet finnas att få flytta in i ett
äldreboende i närområdet eller i den egna
blomstergården.
Goda insatser i våra äldreboenden och
hemtjänsten fortsätter att växa
Under 2010 har Blomsterfondens äldreboenden på Svalnäs, Liseberg och Tallgården
bedrivit en verksamhet med hög kvalitet för
de boende och deras anhöriga. Under året
har behovet av Blomsterfondens hemtjänst
fortsatt att öka. Glädjande nog innebär
detta att verksamheten fortsätter att växa.
Utveckling och försäljning av fastigheter
För att bättre tillgodose dagens krav på boende har Blomsterfonden sedan några år tillbaka påbörjat en modernisering och utveckling av sitt nuvarande fastighetsbestånd.

Som en del i strategin att utveckla vårt trygghetskoncept ingår också att ta ställning till
hur de icke ändamålsenliga fastigheterna i
vårt fastighetsbestånd skall hanteras. Om en
fastighet inte kan förädlas, användas och utvecklas i enlighet med vårt koncept och vårt
ändamål så kan den avvecklas ur fastighetsbeståndet om detta är möjligt. Under året
har av detta skäl fastigheterna Muspelhem
8 och Jarl 20 sålts. För intäkterna planeras
om- och nybyggnation i enlighet med vårt
koncept. Att fortsätta ombyggnationen av
befintliga fastigheter kommer att vara nödvändigt och en prioriterad investering.
Nybyggnation planeras i första hand i anslutning till våra fastigheter på Svalnäs, Ringvägen
och i Älvsjö.
Engagemanget hos våra medarbetare den
viktigaste kvalitetsfaktorn
Våra medarbetare har precis som tidigare år
gjort ett fantastiskt gott arbete 2010 för våra
boenden och alla övriga kunder, såväl externa
som interna. Detta gäller medarbetarna i alla
våra olika verksamheter. Deras insatser har
varit oumbärliga. trots de ibland tunga och
svåra arbetsuppgifterna har medarbetarna
bibehållit sitt tålamod, sitt lugn och sin medmänskliga inställning.
Blomsterfondens 90-konto
Blomsterfonden har även under 2010 mottagit gåvor och donationer till vår verksamhet.
Jag vill här tacka alla som tänker på Blomsterfonden. Ett stort, stort tack för det gångna
året och tack för alla era gåvor!

Ulf Thörnevik
Verkställande Direktör

Organisation och medlemskap

Så här arbetar vi inom Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening.
Medlemmarna är, genom föreningsstämman,
det högsta beslutande organet i föreningen.
Medlemmarna väljer på ordinarie
föreningsstämma minst två och högst fyra
ledamöter i styrelsen jämte två suppleanter
för dem. Förslag på nya stämmovalda
styrelseledamöter tas fram av en valberedning.

Styrelsen utser en verkställande direktör som
ansvarar för den operativa verksamheten och
den löpande förvaltningen.

Stockholms Stifts domkapitel, styrelserna
för Stockholms Läkarförening och Sveriges
Advokatsamfund samt Unionen och
Kooperativa Förbundet utser för två år varje
gång en ledamot i styrelsen jämte suppleant
att fungera vid förfall för ordinarie ledamoten.

Av stämman utsedda ledamöter och
suppleanter väljs halva antalet vartannat år för
en tid av två år.

Verksamheten omfattas av följande områden:
Fastighetsförvaltning, social verksamhet samt
vård och omsorg. Stödjande funktioner är:
Insamling och kommunikation, konsult, IT och
service, personal samt ekonomi.

Föreningsstämma

Styrelse

VD

Insamling och
kommunikation

Ekonomi

Konsult, IT
och service

Personal

Fastighet

Social verksamhet

Vård och omsorg

Stöd vårt arbete för hem och vård åt äldre. Bli medlem!
Att bli medlem i Blomsterfonden innebär att
du stödjer vårt syfte att skapa hem och vård åt
äldre. Alla är välkomna, oavsett ålder.
Som medlem får du Blomsterfondens medlemstidning Alma, med löpande information
om Blomsterfonden. Du får också möjlighet
att ställa dig i Blomsterfondens bostadskö.
Det finns två sorters medlemskap: enskilt
medlemskap och familjemedlemskap.

Det enskilda medlemskapet gäller för en person och medlemsavgiften är 250 kronor per år.
Familjemedlemskapet gäller för två personer
(oavsett familjerelation) och medlemsavgiften
är 375 kronor per år.

Hur gör jag för att bli medlem?
Gå in på vår hemsida www.blomsterfonden.se
och registrera dig. Betala sedan in medlemsavgiften på PG 64 58 6-1.

När medlemsavgiften är oss tillhanda, registreras din anmälan. Om du samtidigt valt att
ställa dig i bostadskön, räknas detta datum
som start för ditt köande.
Du kan också ringa till oss och beställa medlemsblankett på telefon 08- 555 94 500 eller
skriva till oss på adressen Blomsterfonden,
Box 114, 182 05 Djursholm.
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Levnadsberättelser

”Jag är en ovanligt lyckligt lottad kvinna. Jag har vunnit
högsta vinsten två gånger i livets lotteri.”
Vi sitter i MajBritt Kjellströms ljusa hemtrevliga kök och pratar om livets slingrande
stigar som kantats av både stor sorg och
mycket glädje.
– Jag var gift med Roland, en fantastisk man,
och efter att han fått en del krångel med
hjärtat flyttade vi till Svalnäs seniorboende år
2000, berättar MajBritt. Vi trivdes från första
stund, vi hade nära till allt vi behövde, god
mat i restaurangen och många nya trevliga
grannar och vänner.
Men makens hälsotillstånd blev sämre och
år 2007 blev läget mycket akut. De fick hjälp
genom socialförvaltningens biståndshandläggare som föreslog hemtjänst.
– Vi var mycket oroliga, fortsätter MajBritt, min man kunde varken stå eller gå.
Vi tackade ja och valde då Blomsterfondens
hemtjänst som fanns nära till hands.
MajBritt berättar att oron var stor hos både
hennes man och henne själv. Bara att bli
duschad av en annan människa kan vara svårt
om man har en så stark integritet som hennes
man hade. Roland var van att rå sig själv, han
hade seglat jorden runt i sitt yrke som sjöman
och fightats i ringen som framgångsrik
boxare. Och nu kände han sig som ett kolli
helt utlämnad åt andra att ta hand om.

”Hemtjänstpersonalen var
smått fantastisk”
– Men vår oro kom på skam, hemtjänstpersonalen var fantastisk. Framförallt en kille
som hette Christer, en man på rätt plats i livet
med en helt underbar känsla för bemötande
och empati, säger MajBritt med ett blänk av
både glädje och sorg i ögonen.
Christer var stor och stark och klarade av att
sköta MajBritts man helt ensam medan de
andra alltid behövde vara två. De var mer än
vårdare och patient, de blev goda vänner och
diskuterade och talade om allt från smått till
stort i livet.
– Men min man tyckte om de flesta, det
fanns många med invandrarbakgrund i per-
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MajBritt har hittat ett nytt liv i och med flytten till Ringvägens seniorboende.

sonalen och det fanns mycket att prata om,
han hade ju besökt så många länder under
sina resor och visste mycket om andra folk
och kulturer.

– Jag träffade en ny man, berättar MajBritt,
det sa inte bara klick som för kungen, det sa
pang-boooom för oss båda, vi blev blixtkära
och nu är vi gifta.

I januari 2008 dog Roland hemma och hon
stod för första gången ensam efter ett långt
och lyckligt liv tillsammans.

När Maj-Britt berättar om sin nya kärlek
lyser förälskelsen om henne. Hon låter oss
veta att föremålet för hennes innersta värme
är änkeman, tycker om skärgården och älskar
att resa och flacka runt och se nya platser och
saker. Precis som hon själv.

– Den första tiden fick jag stöd av hemtjänsten för att ta mig över den bottenlösa sorg jag
då kände, berättar MajBritt, och jag visste
med en gång att jag inte skulle klara av att bo
kvar i vår lägenhet på Svalnäs.
Fem månader senare flyttade MajBritt till
Blomsterfondens seniorboende på Ringvägen på söder i Stockholm. Till en tvåa där
hon planerade att leva ensam för resten av
sitt liv.

”Det sa pang-boooom och
så var livet helt förändrat”
Men ödet ville annorlunda, när sorgen sakta
lagt sig och den nya vardagen tagit form kom
kärleken i hennes väg för andra gången.

– Det är helt klart lika häftigt att bli förälskad när man är sjuttio år som när man var
tonåring. Det är underbart och det är inte
alla förunnat att vinna högsta vinsten två
gånger i sitt liv. Men det har jag gjort, först
med Roland och nu med denne man. Jag är
en ovanligt lyckligt lottad kvinna, skrattar
MajBritt och avslutar vårt samtal.

Levnadsberättelser

”Restauranglivet har gett mig allt och jag har träffat många
intressanta människor från när och fjärran”
Vi träffar Carl-Erik Qwarfordt, i hans lägenhet på Svalnäs där han bott i tjugofem år.
Den vackraste platsen på jorden om man tar
den gamle gentlemannen på orden.

Carl-Erik berättar vidare om alla som passerat hans garderob under årens lopp och
förklarar att det knappast kan finnas en mer
allmänbildande plats att befinna sig på än i
en restauranggarderob om man är utåtriktad
och tycker om att träffa människor av alla
olika slag.

Carl-Eriks mamma födde honom till den
här världen samma år som den kvinnliga
rösträtten infördes i Sverige. Han är alltså
född 1921, 90 år gammal och årsbarn med
Blomsterfonden.

– Den jag tyckte minst om var nog Henry
Kissinger, han var rätt osympatisk. Han kom
med sin stora bil med amerikanska diplomatskyltar och lämnade in två systemkassar i
garderoben på väg till en middag på hotellet.
Och bilen den stod felparkerad utanför hela
kvällen. Så skulle aldrig en svensk statsman
göra.

Barndomsvaggan stod i Örebro där pappa
var agronom och farfar hade ett företag som
tillverkade lantbruksmaskiner och mamma
såg till hus, hem och familjen.
Carl-Erik gick inte i sin pappas fotspår utan
hade flera olika yrken innan han hittade sin
plats i livet, i restaurangbranschen.

Det har blivit en hel del resor runt om i
världen även för Carl-Erik, intresset för släktforskning har tagit honom runt i Europa,
framförallt Skottland, Tyskland och Schweiz
men även till Amerika och fjärran östern.

”Torbjörn Fälldin var
trevligast av alla”

– Jag kom fram till att jag har en jädrans
massa släktingar i Amerika som jag naturligtvis ville besöka och lära känna. Släktforskning är ett bra sätt att lära sig nya saker om
folk, länder och kulturer.

– Jag var Piccolo i Skövde och levde enbart
på den dricks jag fick. Jag har sålt varmkorv i
Töreboda, 25 öre för en korv med en brödbit, och kuskat land och rike runt på rundresebiljett. I femton år åkte jag runt och sålde
aftonväskor som min fru designade och till
en början sydde. På slutet hade vi trettiofem
anställda, berättar Carl-Erik, men det riktigt
roliga arbetslivet hittade jag i restaurangbranschen. Under många år drev jag garderobsverksamhet på ett antal stora och fina hotell
och restauranger i Stockholm.
Under sina år i restaurangbranschen träffade
Carl-Henrik inte mindre än femton sittande
statsministrar, varav sju var svenska, och ett
stort antal andra politiker och celebriteter.
– Den, i särklass, trevligaste av dem alla var
Torbjörn Fälldin. Han brukade beställa in
skomakarlåda och ett par glas kall mjölk.
Och till skillnad från de andra betalade han
alltid räkningen själv. En annan mycket
trevlig herre var Dalai Lama, han kände igen
mig och hälsade på mig fast det var fyra år
mellan gångerna. Han var klädd i sin vanliga
nattskjorta och utstrålade lugn och vänlighet.

Carl-Erik återkommer till sina ministermöten och berättar om Olof Palme som han
mött många gånger i arbetet.
En gång slumpade det sig så att båda befann
sig i parkeringsgaraget i Mörby Centrum
samtidigt.

Carl-Erik tycker att Svalnäs är den vackraste
platsen på jorden.

”Och där satt jag och
läste i Koranen”
– En annan man som jag uppskattade mycket
var Alf Svensson. Jag hade fått en pocketutgåva av Koranen av min arbetskamrat Ali och
satt och läste i den när Svensson kom. Det
hela slutade med att han kom in i garderoben
och läste intresserat tillsammans med mig.

– Jag var på väg in och Palme på väg ut, dock
i fel fil varför han fick backa och låta mig
passera. Jag vinkade till tack och han vinkade
tillbaka.
– Detta berättade jag för två fackföreningsmän senare på kvällen när de besökte hotellet
varför den ena replikerade:
– Det ska du vara jäkligt stolt över, du är en
av de få i det här landet som fått Palme att
backa.
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Levnadsberättelser

”Det finns alltid något bra som förenar oss människor trots
att vi oftast har helt olika bakgrund”
– Jag hade en bra barndom, jag växte upp i
ett frikyrkligt hem med underbara föräldrar
som alltid gjorde vad de kunde för att jag
och min syster skulle ha det bra.
Vi sitter i biblioteket i Blomsterfondens
seniorboende på Röda bergen och samtalar
om livet, kärleken och en aldrig sinande
kunskapstörst med Maria Thordson,
pensionerad präst och hyresgäst hos
Blomsterfonden sedan tio år, tillsammans
med maken Thord.
Maria berättar att det inte fanns så många
yrkesval som var tänkbara och tillgängliga
när det var dags för henne och systern att ge
sig ut i arbetslivet.
– Man hade i princip att välja mellan
sjuksköterska och skollärarinna. Så min
syster blev sjuksköterska och jag läste fyra år
vid Faluns folkskollärarseminarium och blev
lärarinna.

”Jag drivs av en längtan
efter mer kunskap, att bli
lite klokare”

Maria Thordson i biblioteket på Röda bergen, en miljö hon älskar att befinna sig i.
– Böcker är mycket viktiga i mitt liv.

Efter Ohio blev Maria placerad i New Jersey
för att som nästa anhalt på sitt äventyr
hamna i Kalifornien och därefter ett år i
New Hampshire.

Efter avklarad examen bar det av till
Stockholm och Högalid under tre år men
eftersom kunskapstörsten var stor fortsatte
Maria till Uppsala där hon studerade
religion och svenska och tog en fil. magexamen ”när hon ändå höll på ”.

– Jag hade ju god handledning av min man,
förklarar Maria, han kunde visa mig hur ett
dop eller en vigsel gick till.

Maria fick nu en tjänst vid lärarhögskolan i
Växjö efter en tid som lärarinna i Bromma,
men slumpen och längtan efter mer kunskap tog henne ut i vida världen.
– Jag fick en dag syn på en annons i en
engelsk tidning där man sökte tjugo lärare
från Europa för utbildningsutbyte i Ohio i
USA. Det lockade mig mycket, jag ville ut
och ta del av hur andra människor hade det
i andra delar av världen, skrattar Maria.
Maria sökte och blev antagen och åkte
över till det stora landet i väster med
förhoppningen om att få lära sig mycket
samtidigt som hon kunde sprida sin
kunskap till andra.
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Men en längtan efter att få förmedla det
kristna budskapet fullt ut gjorde att Maria
började fundera över att bli präst. Att hon
samtidigt träffade en man som var präst
gjorde att steget var lättare att ta och efter
teologiestudier i Lund blev Maria präst i
Skåne.

Maria trivdes mycket bra i Amerika. Här framför
sverigekartan under en lektion om det gamla
landet

– När jag sedan fick chansen att undervisa
i Chicago tog jag den direkt, här fick
jag möjligheten att träffa tredje och
fjärde generationens svenskar och andra
skandinaver och lära dem om religion på
svenska, förklarar Maria.

Det äkta paret flyttade sedan till Vittinge
utanför Uppsala där han blev kyrkoherde. I
detta läge blev mannen svårt sjuk och gick
bort redan i femtioårsåldern. Detta betydde
att Maria fick överta kyrkoherdetjänsten
vilket inte var lätt mitt i den tunga tiden
med sorg och många nya saker att ta
hand om. Maria blev på så sätt historisk
som den första äkta makan att ta över en
kyrkoherdepost från sin make.
– Men världen låg där och gnagde,
liksom en evig längtan efter ny kunskap,
berättar Maria, jag hade börjat undervisa
i studiecirklar om det heliga landet och
församlingen ville därför åka till Israel för
att se allt i levande livet.

Levnadsberättelser
- Vi tog oss in i landet över Jordanfloden
och mitt på bron stod vår guide och väntade
på oss. Han hette Thord och blev min man
och livskamrat. Det sa bara klick för oss
båda, där på bron, säger Maria och skrattar.

Thord blev sedan kyrkoherde i Vänge
som var grannkommun med Vittinge
och efter ett tag började man samarbeta

över gränserna. Kyrkoherdeparet kunde
slå ihop grupper, ha konfirmationsläger
i storformat och dialogpredika vilket
gjorde gudstjänsterna både roligare och
intressantare för alla.

människor med vitt skilda bakgrunder
och levnadsberättelser men det finns alltid
saker som förenar oss och gör att vi trivs i
varandras sällskap. Alla får vara sig själv men
passar ändå alltid in.

- Men har man en gång fått smak för
världen så vill man ut igen, förklarar Maria,
vi forskade båda två och skrev böcker, men
vi ville ut igen, och världskyrkomötet i
Vancouver 1983 blev vårt första resmål att
följas av många turer till Jerusalem och det
heliga landet.

Maria berättar att hon och hennes man är
flitiga teater- och museumbesökare och
försöker ta del av det stora kulturutbud som
Stockholm erbjuder. Maria ska dessutom
hjälpa till med skötsel av biblioteket på
Röda bergen och ser verkligen fram mot
det.

- Det är en längtan att möta kristna från
alla världens kyrkor, att satsa på det som
förenar oss, Jesus Kristus, som driver oss,
säger Maria.

Att både läsa och skriva böcker är en stor del
av hennes livsluft och den glädjen vill hon
förmedla även till andra.

- Det är faktiskt samma sak här på
Blomsterfonden, fortsätter Maria, här bor

”Sture, nu ska vi gå och jazza lite med brudarna”
Anneli Svensson är ledaren i etik och
bemötande hos Blomsterfonden som sett
många möten mellan människor som gjort
starkt intryck på henne.
– En äldre man, vi kan kalla honom Sture,
kom till oss på Liseberg för några år sedan,
berättar Anneli, han var 96 år gammal. Han
slogs, svor som en borstbindare och gick
runt och kissade överallt. Han hade inte
duschat på över en månad när han kom,
och luktade fruktansvärt illa. Han vägrade
konsekvent att tvätta sig.
Anneli förklarar hur man kallade samman
sitt bemötandeteam för att diskutera Sture
och den uppkomna situationen. Vem
var Sture egentligen? Och vem hade han
varit innan demenssjukdomen förvandlat
honom?

”Vi sökte och fann en
människa bakom allt
det svåra”
– Vi fick Stures levnadsberättelse, fortsätter
Anneli, och hittade människan bakom alla
konstiga infall och osande svordomar. Vi
kom fram till att vi hade bemött honom
helt fel, vi såg inte människan bakom
beteendet. Sture var en man som tyckte om
att dansa och gillade brudar. Han ville klä
sig snyggt och hade långt upp i åldern ofta
åkt Ålandsbåt för dansen och musiken.

Anneli Svensson är noga med att varje människa som bor på Blomsterfonden bemöts med respekt på sina
egna vilkor och efter sin livsstil

– Sture talade ett kraftfullt språk och vi
bestämde oss för att göra likadant, förklarar
Anneli, och en man i vår personal fick
uppdraget att säga till Sture att han skulle
duscha.
– Sture, nu ska vi gå in och skrubba
pungen, sen ska vi klä upp oss och gå och
dansa med brudarna.
Anneli berättar att personalen gapade
av förvåning när Sture, utan protester,
duschade, klädde på sig den framlagda

kostymen och gick iväg för en svängom
med brudarna. På Liseberg har man dans en
gång i veckan, en verksamhet som är till stor
glädje för både boende och personal.
– Något hände med Sture, berättar Anneli,
han hade jätteroligt, han blev social och vi
fick hjälpa honom utan att han protesterade.
– Vi hade helt enkelt lärt oss att bemöta
människan Sture på hans egna villkor.
Svårare var det faktiskt inte.
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Social verksamhet

Glädjen går inte att ta miste på när man inviger den nyrenoverade samlingslokalen på Ringvägen. Alla var med från gammal till ung.

Vårt sociala arbete din trygghet och glädje

Bandklippning vid
invigningen av
samlinslokalen på
Ringvägen.

Många äldre känner ibland ensamhet och otrygghet.
Inom Blomsterfonden erbjuder vi ett tryggt livsstilsboende för olika livsskeden och behov på ålders höst. En viktig
del i vår verksamhet är det sociala arbetet. Det är till för
att dina äldre dagar ska bli behagliga, kännas trygga och
fyllas med lite extra livsglädje.
Redan vid Blomsterfondens start 1921, fanns det sociala
arbetet på varje anläggning som stöd för de äldre. Idag har
vi värdinnor och rådgivare som stöttar genom uppsökande verksamhet, telefonkontakt, mottagningstid, rådgivning i kontakt med myndigheter, arrangering av sociala
evenemang och utflykter regelbundet under året.
Sociala aktiviteter erbjuds regelbundet hyresgästerna på
alla anläggningarna i form av fest vid högtider, musikunderhållning, konserter och mycket mer.
Det sociala arbetet finansieras genom insamlade gåvor till
vårt 90-konto (PG 90 25 30-5).
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En bovärd byter ett
trasigt lysrör hemma
hos en hyresgäst på
Svalnäs.

Social verksamhet

Alla dessa utvecklingsprojekt genomförde
vi under 2010
I samverkan med hyresgäster och värdinnor har Blomsterfondens sociala verksamhet komvi under 2010 förbättrat och utvecklat våra se- mer i framtiden att se över och utveckla sina
niorboenden genom olika utvecklingsprojekt: aktiviteter efter de framtida behoven. Detta
sker i samverkan med våra boende, anhöriga
• Behov: många hyresgäster har nedsatt
och kommuner för att anpassa stödet utifrån
hörsel eller hörapparat.
ålder, sjukdom och funktionshinder mm.
Åtgärd: påbörjad installation av ljudanlägg
ning/hörselslinga på våra seniorboenden.
		
• Behov: ökat intresse att se på filmer, ökat
dataintresse hos hyresgäster.
Åtgärd: påbörjad installation av filmduk/
projektor på våra seniorboenden.

Blomsterfonden kan därmed fortsätta att
bidra till samhällsnyttan för äldre i samhället
i enlighet med föreningens ändamål, då vi
ser att livsinnehåll, meningsfullhet förlänger
livet och fördröjer omhändertagande från
samhället i stort.

• Behov: ökad efterfrågan på stöd och
rådgivning vid kontakt med myndigheter, ex. biståndsbedömare.
Åtgärd: en samordningsrådgivare är tillsatt i samarbete med värdinnorna som
stöd till hyresgäster.
• Behov: ökad tillgänglighet till värdinnan,
ökad tryggheten för hyresgästerna.
Åtgärd: installerat ny telefonteknik
som gör att värdinnan alltid är tillgänglig
var hon än befinner sig under dagtid (via
endast ett telefonnummer).
• Behov: lättillgängliga och lätta möbler.
Åtgärd: inköpt stapelbara stolar och bord
som är lätta för hyresgästerna att flytta och
bära vid fest och andra aktiviteter.
• Behov: ökad kunskap om demenssjukdomar för hyresgäster och dess anhöriga.
Åtgärd: regelbundna Alzheimercaféer har
erbjudits för Svalnäs, i samarbete med
Röda Korset, Djursholm och Alzheimerföreningen, som stöd till anhöriga till
demenssjuka äldre.
• Behov: ökad trygghet i hyresgästens
lägenhet, relaterat till en ökad samhällsproblematik med inbrott, falsk hemtjänst, försäljare som utnyttjar äldre etc.

Blomsterfondens basarer är både
efterlängtade och välbesökta.
Varje fredag bjuds det upp till dans på Liseberg.
Något som är till stor glädje för boende ,
anhöriga och medarbetare.

Ett gott skratt förlänger livet,
varje tillfälle till lite fest och
glam är välkommet.

Åtgärd: påbörjat projekt för att ta fram
titthål med skärm så att hyresgästen kan
se vem som står bakom dörren, trots
försämrad syn.
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Insamling
Måluppfyllelse:

Vi samlar in pengar
till ett meningsfullt
äldreliv för dig och
dina kära

Boende
Bidrag till renovering av 28 nya lägenheter och salong på Lisebergsanläggningen.
Socialt arbete/social omsorg
Erbjudit olika stödinsatser till äldre i form av uppsökande verksamhet, telefonkontakt, 		
mottagningstid, rådgivning i kontakt med myndigheter löpande under året.
Trivsel

Blomsterfondens ursprungliga syfte var att
samla in gåvor via minneshyllningar för att
bekosta ändamålet hem och vård åt äldre.

Erbjudit och arrangerat olika trivselinsatser på Blomsterfondens anläggningar i samverkan
med lokala intresseföreningen som sociala evenemang (basar, bridge, gympa, bingo, qigong,
filmvisning, boule, studiecirklar, musikgrupper, pub och dart och mycket mer samt utflykter
(bussresor).

Idag samlar vi in gåvor på flera olika sätt, men
följer samma ändamål. I dag har Blomsterfonden fyra målområden för insamling:

Anhörigstöd

• Boende – skapa bostäder för äldre

Erbjudit och givit information inom äldreområdet genom månatliga Alzheimercaféer
tillsammans med Röda Korset Djursholm och Alzheimerföreningen samt genom
information via medlemstidning Alma och Blomsterfondens hemsida.

• Socialt arbete/social omsorg – ge stödinsatser för äldre
• Trivsel – skapa trivsel och meningsfullhet
för äldre

Mottagna fondmedel
för insamlingsorganisationer för att öka
transparens och öppenhet och fr. o. m. 2010
måste alla medlemmar i Frii publicera en så
kallad kodrapport. Vi har valt att publicera
vår kodrapport i årsredovisningen, du hittar
den längst bak.

Ett stort och varmt tack vill vi ge till Ruth
och Richard Julins stiftelse, som bidragit så
generöst till våra boendes välmående genom
sitt bidrag under året med 3 373 064 kr för
inköp av nytt journalsystem, samt sängar till
ett av våra äldreboenden.

Vi har ett så kallat 90-konto. Det innebär att
vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
De ställer bland annat krav på oss att max
25 % av vårt insamlade belopp går till administration.

Måluppfyllelse - insamling

Ett stort tack vill vi också ge till Stiftelsen
CJ och Hiertas minne som under året bidragit med 150 000 kr till Blomsterfondens
ändamål, hem och vård för äldre.

Blomsterfonden är även medlem i FRII
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.
FRII har sedan 2010 infört en kvalitetskod

Här ovan hittar du en tabell som beskriver
vår måluppfyllelse inom varje område.

• Anhörigstöd – information inom äldreområdet

Insamlingsmål 2010
Under 2010 samlade vi in 9 123 tkr.

Under 2010 har vi arbetat utifrån vårt ändamål samt utifrån våra fyra målområden för
vår insamlingsverksamhet.

Pengar in och ut under året
Pengar ut:

Pengar in:
Testamenten
7 372 000 kr

1

1

7

3
4
5

12

6
1 Sociala verksamheten
2 Bidrag, understöd
3 Trivselaktiviteter
Totalt

Willy Schaper har under flera år engagerat sig
och bidragit till Blomsterfondens utveckling.
Under året har Willy bidragit med en stor
gåva för utsmyckning av Ringvägens salonger. Ett stort varmt tack vill vi ge till Willy.
En gåva om 500 kronor räcker till att skänka
flera av våra äldre livsglädje och meningsfullhet.

3

Testamenten
7 372 000 kr
Försäljning av varor utan egenvärde
18 000 kr
Aktiegåva
9 000 kr
Basar
265 000 kr
Medlemsavgifter
3 690 000 kr
Minnesgåvor
123 000 kr
Donationer och gåvor
1 335 000 kr
Totalt
12 812 000 kr

Carl och Ebba Mannerfelt har under många
år bidragit till Blomsterfondens utveckling.
Under året har Ebba bidragit med en stor
gåva för renovering av Svalnäs hemtjänstlokal, ett stort varmt tack vill vi ge till Ebba.

Hur långt räcker din gåva?

2

2

1
2
3
4
5
6
7

Sociala verksamheten
7 300 000 kr

Större gåvor från medlemmar och
hyresgäster

7 300 000 kr
373 000 kr
30 000 kr
7 703 000 kr

Till exempel:
175 kr – 2 hembesök till äldre
250 kr – 6 samtal till ensamma äldre
500 kr – 3 hembesök och 5 samtal till äldre

Årsredovisning 2010
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Förvaltningsberättelse
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 olika boende- och omsorgsformer.
När föreningen bildades 1921 byggde verksamheten helt 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.)
Blomsterfondens olika verksamheter finansieras idag genom hyresintäkter och vårdavtal med kommuner och genom gåvor och bidrag.
Antalet medlemmar i Blomsterfonden vid årsskiftet 2010/2011 var
24 589 (19 100). En ökning som kan förklaras med en ökad efterfrågan på boende och omsorg för äldre.
Medlemsökning 2006–2010
24 589

25000

I dag är Blomsterfondens sociala arbete en uppskattad trygghetslänk
mellan seniorboende och äldreboende.
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
året har en samverkan med respektive Intresseförening för hyresgästerna utvecklats rörande de aktiviteter som anordnas per anläggning.
Under året har Sociala verksamheten påbörjat att byta ut de gamla
ljudanläggningarna för att anpassade dem till de äldres behov, med
bl.a. hörselslinga. Första anläggningen som står klar är Ringvägen.
Den uppskattade basarverksamhet har drivits vid alla anläggningar
förutom vid Liseberg under året.
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Social verksamhet
Med stigande ålder hos våra äldre i samhället har behovet av social
trygghet ökat.
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Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året. I styrelsearvoden har
378 (335) kkr utbetalats under 2010. Etapp 2 av stadgeöversynen har
påbörjats under året.
Verksamhet
Fastigheter
Blomsterfonden har ägt och förvaltat bostäder för äldre sedan 1921
i form av seniorbostäder i Stockholm. Under året har 127 (197) nya
hyresgäster i seniorboenden kontrakterats. Löpande underhåll och
reparationer har uppgått till 9 781 (10 890) kkr och investeringar till
34 766 (20 504) kkr. Skötseln av fastigheterna utförs huvudsakligen
av egen personal på plats.
På Liseberg har ett av höghusen på Annebodavägen byggts om varvid
56 smålägenheter har slagits samman till 28 lägenheter i storlekarna
1-3 rum och kök. Fastigheterna Muspelhem 8 och Jarl 20 har under
året sålts. För intäkterna planerar Blomsterfonden för en ombyggnation och/eller nybyggnation av fastighetsbeståndet. Blomsterfonden
har under året tecknat avtal med Telia om utbyggnad av fibernät till
föreningens fastigheter för att kunna erbjuda ett större TV-utbud,
snabbare bredbandsuppkoppling samt IP-telefoni. Samlingssalen på
Ringvägen har under året rustats upp med nya ytskikt och ny belysning.
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En glad kvartett på Svalnäs äldreboende.

Vård- och omsorg
Äldreboenden (särskilt boende) har bedrivits vid två egna anläggningar, Liseberg och Svalnäs, samt Tallgården på uppdrag av Danderyds
kommun enligt reglerna för kommunens kundvalsmodell. Blomsterfondens äldreboende omfattar somatisk vård och demensvård. Totalt
antal vårddygn under året har varit 72 771 (73 765). Inom Vård- och
omsorgsverksamheten ingår även hemtjänst som utförs i Stockholm
stad, Danderyds kommun och Täby kommun. I takt med att efterfrågan på antalet sjukhemsplatser minskar från kommunerna ökar
betydelsen och behovet av hemtjänst. Totalt har under året 127 634
(97 835) hemtjänsttimmar utförts. Värdet på utförda tjänster uppgår
till ca 44 000 (35 000) kkr.
Under året har vård- och omsorgsverksamheten arbetat aktivt med att
utveckla och implementera en modell för anhörigstöd i samverkan
med Danderyds kommun och Älvsjö stadsdel. En utbildningsserie
har hållits i bemötande av demenssjuka äldre med hjälp av stimulansmedel från Älvsjö stadsdel, Täby kommun och Södermalms stadsdel.
Blomsterfonden har under året fortsatt samarbetet med Alzheimerföreningen och Röda Korset, Djursholm och hållit i de uppskattade
Alzheimercaféerna i Stockholm där anhöriga till demenssjuka äldre
bjudits in.

Förvaltningsberättelse
Koncernen
Förutom den ideella föreningen Blomsterfonden ingår det helägda
dotterbolaget, AB Blomstergårdar i koncernen. Inom AB Blomstergårdar, bedrivs restaurangverksamhet vid Svalnäs och Lisberg. De
interna matleveranserna motsvarar 64 % (65 %) av den totala omsättningen på 13 082 (9 415) kkr. Medelantalet anställda i AB Blomstergårdar har under året varit 15 (12). AB Blomstergårdar redovisar en
förlust på 1 354 (2 060) kkr.

Bovärdarna skänker trygghet och glädje.

Medarbetare
Antalet årsarbetare i föreningen har varit 313 (301) under året. I
löner och ersättningar har utbetalats 98 907 (93 108) kkr. Därutöver
tillkommer kostnader för inhyrd personal med 2 255 (1 334) kkr.
Den totala sjukfrånvaron år 2010 var 7% (6 %) varav 33 % (34 %)
stod för långtidsfrånvaro. Under året har 38 (27) personer avslutat sin
anställning vilket motsvarar 13 % (9 %) personalomsättning för året.
Blomsterfonden har under året betalat ut159 (169)kkr i friskvårdssubvention.
Organisation och internkontroll
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 2010
har styrelse och ledning fortsatt arbetet med införande 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,
se sidan 29 för kodrapport 2010. Styrelsen och ledningen ansvarar för
det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga
risker i den löpande verksamheten.

Fastighetsverksamheten visar ett resultat på 612 (782) kkr.
Den genomsnittliga räntan har under året legat på 3 % (3 %).
Vårdverksamheterna har gett ett överskott på 9 871 (9 597) kkr.
Intäkterna inom hemtjänstsverksamheten har ökat med 29 % (19 %)
och resultatet uppgick till 3 878 (3 159) kkr.
Kapitalförvaltning
I enlighet med Blomsterfondens placeringspolicy för värdepapper
som innebär att 40-60 % ska placeras i aktier och 40-60 % i räntebärande papper, har under året 55 % varit placerat i aktier och 45 % i
räntebärande papper.
Värdet av portföljen har under året ökat med 11 %.
Placeringarna redovisas till det lägsta av bokfört värde och marknadsvärde. Det bokförda värdet var per den sista december 2010, 38 841 kkr
och marknadsvärdet låg på 41 467 kkr.
Väsentliga händelser under året
• Blomsterfonden har under året sålt fastigheterna Jarl 20 och
Muspelhem 8 i Djursholm då de ej var anpassade som senior- och
äldrebostäder.
• Under året har ett av höghusen på Annebodavägen byggts om från
56 smålägenheter till 28 större lägenheter i storlekarna 1-3 rum 		
och kök.
• Ett journalsystem inom vård- och omsorgsverksamheten har
implementerats under året med hjälp av bidrag från Ruth och 		
Richards Julins stiftelse.
• En medlemsdatabas har implementerats under året med hjälp av
bidrag från Ruth och Richards Julins stiftelse.
FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Blomsterfondens framtida strategi är att bygga ut och utveckla
Blomsterfondens trygghetskoncept för äldre. Blomsterfondens trygghetskonceptet syftar till att erbjuda en sammanhållen omsorgsprocess
utifrån den äldres olika livsskeden (från 60 år), individuella behov och
önskemål. Genom trygghetskonceptet möjliggörs en värdig omsorg
för alla äldre.
En översyn av stadgarna kommer att ske fortlöpande under de kommande åren. Arbetet bereds i första hand av en av styrelsen särskild
utsedd stadgegrupp med styrelsens ordförande som sammankallande.

Stiftelser
De stiftelser som inrättats med syfte att stödja Blomsterfondens
verksamhet uppgår till 18 st (18 st). Avkastningen före förvaltningskostnader uppgick under året till 446 (457)kkr.
Resultat och ställning
Ekonomisk stabilitet i verksamheterna är prioriterade frågor i
ledningsarbetet. Under år 2010 uppvisar föreningen ett osedvanligt
högt resultat om 68 879 (7 236) kkr med anledning av försäljning av
två fastigheter. Intäkterna har ökat till 302 184 (223 589) kkr varav
insamlade medel utgjorde 9 123 (4 570) kkr och bidrag från externa
stiftelser 3 374 (1 565) kkr. Resultatet på verksamhetsnivå är positivt,
8 868 (8 161) kkr.

Blomsterfonden satsar på maten och servicen.
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Förvaltningsberättelse
Pengar in och ut under året

Personalkostnader
–146 095 kkr

Nettoomsättning
284 640 kkr
1

1

2
2

3

Övriga externa kostnader
–70 543 kkr

4
3

Intäkter
1
2
3
4

Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Gåvor och insamling
Totalt

Kostnader (exkl. finansiella)
284 640 kkr
3 690 kkr
4 732 kkr
9 122 kkr
302 184 kkr

1 Personalkostnader			 –146 095 kkr
2 Avskrivningar av materiella anläggningskostnader		 –10 311 kkr
3 Övriga externa kostnader			 –70 543 kkr
Totalt			–226 949 kkr

Översikt 5 år
Översikt koncernen (mkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Rörelsemarginal %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Medelantalet anställda

2010
285
69
478
24,9
43,9
32,8
328

2009
217
7
423
5,5
7,8
21,4
313

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat kapital		
72 016 081
Årets resultat		
68 733 117
kr
140 749 198

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

16

140 749 198
140 749 198

2008
205
2
405
7,0
2,8
21,0
309

2007
198
1
380
3,3
1,4
22,5
276

2006
191 363
326
2,7%
0,4%
354 066
23,3%
287

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

2010		

2009

284 640		
3 690		
9 122		
4 732		
302 184		

217 429
3 063
1 507
1 590
223 589

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

-70 543		
-146 095		
-10 311		
-226 949		

-65 496
-137 802
-7 994
-211 292

Verksamhetsresultat						

75 235		

12 297

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och fordringar			
13		
Ränteintäkter och liknande resultatposter					
Räntekostnader och liknande resultatposter		
14		
Summa resultat från finansiella investeringar				

2 782		
187		
-9 325		
-6 356		

3 976
10
-9 047
-5 061

Resultat efter finansiella poster					

68 879		

7 236

Årets resultat						

68 879		

7 236

Koncernens balansräkning
				
Tillgångar

Not

2010-12-31

2009-12-31

368 070
10 713
1 493
380 276

342 463
10 140
3 448
356 051

500

508

13 826
1 642
369
1 647
17 484

13 009
1 328
140
1 228
15 705

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark				
10
Inventarier				
11
Pågående nyanläggningar				
15
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter					
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Övriga kortfristiga fordringar				
16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
17
Summa					

17

Koncernens balansräkning
				

Not

2010-12-31

2009-12-31

Kortfristiga placeringar						
Kortfristiga placeringar				
18
38 841

35 361

Kassa och bank				
19
Summa omsättningstillgångar				

41 386
98 211

15 568
67 142

478 487

423 193

Eget kapital				
20
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					

15 000

15 000

Fritt eget kapital
Balanserat kapital				
21
Årets resultat					
Summa eget kapital					

72 984
68 879
156 863

70 608
7 236
92 844

Långfristiga skulder				
24
Skulder till kreditinstitut					
Övriga långfristiga skulder					
Summa					

276 089
0
276 089

286 611
1 000
287 611

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
24
Leverantörsskulder					
Aktuella skatteskulder					
Övriga kortfristiga skulder					
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
25
Summa					

8 831
12 894
135
5 665
18 010
45 535

6 548
10 205
54
5 789
20 142
42 738

Summa eget kapital och skulder				

478 487

423 193

Ställda säkerheter				

26

303 375

307 514

Ansvarsförbindelser				

26

171

385

2010

2009

75 235
10 311
-1
-56 184
-4 860
1 552
1 418
-9 325
18 146

12 297
7 994
0
0
0
-57
1 256
-9 047
12 443

8
-1 779
-3 480
2 797
15 692

-74
5 754
-3 884
-6 606
7 633

Summa tillgångar					
Eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys för koncernen
				
Not
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat för finansiella poster				
Avskrivningar					
Resultat vid försäljning av inventarier				
Resultat vid försäljning av fastigheter				
Justering övriga poster som inte ingår i den löpande verksamheten			
Resultat försäljning kortfristiga placeringar			
Erhållen utdelning och ränta				
22
Erlagd ränta				
14
Summa					
		
Ökning/minskning
av varulager				
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning av kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
18

Kassaflödesanalys för koncernen
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Försäljning av inventarier					
Försäljning av fastigheter					
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-40 932
80
62 500
21 648

-23 458
0
0
-23 458

Finansieringsverksamheten
Minskning av långfristiga skulder				
Återföring nedskrivning/nedskrivning värdepapper			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-11 522
0
-11 522

17 063
2 787
19 850

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

25 818
15 568
41 386

4 025
11 543
15 568

Moderföreningens resultaträkning
				
Not
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning				
2, 3
Medlemsavgifter					
Gåvor och insamling				
4
Övriga intäkter				
5
					
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader				
2, 6, 7
Personalkostnader				
8
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
10, 11
Summa verksamhetens kostnader				

2010

2009

280 740
3 690
9 122
4 732
298 284

215 146
3 063
1 507
1 590
221 306

-72 011
-139 437
-10 247
-221 695

-66 511
-132 513
-7 924
-206 948

Verksamhetsresultat					

76 589

14 358

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning av andelar i dotterbolag			
12
Resultat från värdepapper och fordringar			
13
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter		
14
Summa resultat från finansiella investeringar			

-1 500
2 782
187
-9 325
-7 856

-2 000
3 976
10
-9 047
-7 061

Resultat efter finansiella poster				

68 733

7 297

Årets resultat					

68 733

7 297
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Moderföreningens balansräkning
				
Tillgångar				
Anläggningstillgångar

Not
2010-12-31
		

2009-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag				

9

0

0

368 070
10 390
1 493
379 953

342 463
9 844
3 448
355 755

250

290

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar					
Fordringar hos förvaltade stiftelser				
Övriga kortfristiga fordringar				
16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
17
Summa					

13 321
1 642
356
1 457
16 776

12 580
1 328
138
1 008
15 054

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar				

18

38 841

35 361

Kassa och bank				
19
Summa omsättningstillgångar				
Summa tillgångar					

41 103
96 970
476 923

15 113
65 818
421 573

Eget kapital				
23
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning					

15 000

15 000

Fritt eget kapital				
21
Balanserat kapital					
Årets resultat					
Summa eget kapital					

72 016
68 733
155 749

69 579
7 297
91 876

Långfristiga skulder				
24
Skulder till kreditinstitut					
Övriga långfristiga skulder					
Summa					

276 089
0
276 089

286 611
1 000
287 611

Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark				
10
Inventarier				
11
Pågående nyanläggningar				
15
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter					

Eget kapital och skulder

20

Moderföreningens balansräkning
				
Not
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut				
24
Leverantörsskulder					
Aktuella skatteskulder					
Skulder till dotterbolag					
Övriga kortfristiga skulder					
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
25
					
Summa eget kapital och skulder				

2010-12-31

2009-12-31

8 831
12 180
142
1 345
5 214
17 373
45 085
476 923

6 548
9 514
54
952
5 356
19 662
42 086
421 573

Ställda säkerheter				

26

303 375

307 514

Ansvarsförbindelser				

26

171

385

Kassaflödesanalys för moderföreningen
				
Not
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster			
Avskrivningar					
Nedskrivning andelar i dotterbolag				
Resultat vid försäljning av inventarier				
Resultat vid försäljning av fastigheter				
Justering övriga poster som inte ingår i den löpande verksamheten		
Resultat försäljning kortfristiga placeringar			
Erhållen utdelning och ränta				
22
Erlagd ränta				
14
Summa					
Ökning/minskning varulager					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar				
Ökninga/minskning kortfristiga placeringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

2010

2009

76 589
10 247
-1 500
-1
-56 184
-4 860
1 552
1 418
-9 325
17 936
40
-1 722
-3 480
2 999
15 773

14 358
7 924
-2 000
0
0
0
-57
1 256
-9 047
12 434
66
5 708
-3 884
-6 756
7 568

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Försäljning av inventarier					
Försäljning av fastigheter					
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-40 841
80
62 500
21 739

-23 450
0
0
-23 450

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder				
Återföring nedskrivning värdepapper				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-11 522
0
-11 522

17 063
2 787
19 850

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

25 990
15 113
41 103

3 968
11 145
15 113
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO)
metoden. 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.

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.

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

Koncernredovisning
Omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderförening, dotterbolag i vilket moderföreningen direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna.
Redovisningsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att
förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde
som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden om
inget annat anges nedan.
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.

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

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

Not 2 Försäljning och inköp inom koncern
			

2010

2009

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

12,8
0,3

11,4
0,3

Not 3 Nettoomsättningens fördelning		

Koncernen				 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
2009

Särskild boende
Hyror
Hemtjänst
Övriga sidointäkter
Vinst vid avyttring av fastigheter
Summa

123 778		
58 383		
40 275		
5 530		
56 674		
284 640		

125 091
58 932
30 271
3 135
0
217 429

123 778				
59 144				
40 275				
869				
56 674				
280 740				

125 091
58 932
30 271
852
0
215 146

Not 4 Gåvor och insamling		

Koncernen				 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
2009

Minnesgåvor
Donationer och gåvor
Testamenten
Basarverksamhet
Summa

123		
1 344		
7 372		
283		
9 122		

157
968
106
276
1 507

123				
1 344				
7 372				
283				
9 122				

157
968
106
276
1 507

Not 5 Övriga intäkter		

Koncernen				 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
2009

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

3 374		
0		
1 330		
28		
4 732		

1 415
150
0
24
1 589

3 374				
0				
1 330				
28				
4 732				

1 415
150
0
24
1 589

Not 6 Ersättning till revisorerna		

Koncernen				 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
2009

Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Trollsta revisionsbyrå
Ernst & Young
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Ernst & Young
Summa

22

372		
19		
0		

306
43
360

327				
19				
0				

250
43
364

0		
391		

104
813

0				
346				

104
761

Noter
Not 7 Leasingavtal
		

Koncernen			 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
2009

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

2 944		
425		
3 369		

3 033
607
3 640

2 944				
425				
3 369				

3 033
607		
3 640

Not 8 Personal
		

Koncernen				 Moderföreningen
2010			
2009
2010				
2009

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

252			
76			
328			

259
54
313

244				
69				
313				

253
48
301

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

1 598			
101 925			
103 523			

1 432
95 443
96 875

1 598				
97 309				
98 907				

1 432
91 676
93 108

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

32 141			
465			
7 269			
2 697			
146 095			

30 274
416
6 597
3 640
137 802

30 674				
465				
6 864				
2 527				
139 437				

29 103
416
6 387
3 499
132 513

3
5
8

4				
4				
8				

3
5
8

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.
Styrelseledamöter
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt

4			
4			
8			

Sjukfrånvaro
Moderbolaget
					
Total sjukfrånvaro i %					
- långtidssjukfrånvaro *%					
- sjukfrånvaro för män i %					
- sjukfrånvaro för kvinnor i %					
- anställda - 29 år i %					
- anställda 30 - 49 år i %					
- anställda 50 år - i %					

Moderföreningen
2010				
2009
7,0				
6,0
33,0				
34,0
4,0				
4,0
7,0				
6,0
8,0				
7,0
7,0				
7,0
5,0				
4,0

* 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
2010-12-31				 2009-12-31
9 681				
7 681
1 500				
2 000
11 181				
9 681

Ingående ackumulerade nedskrivningar					
Årets förändringar					
Nedskrivningar					
Utgående ackumulerade nedskrivningar					

-9 681				

-7 681

-1 500				
-11 181				

-2 000
-9 681

Utgående restvärde enligt plan					

0				

0

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

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31			
2009-12-31
2010-12-31				2009-12-31
399 641			
380 039
399 641				
380 039
33 306			
18 919
33 306				
18 919
-6 361			
0
-6 361				
0
2 927			
683
2 927				
683
429 513			
399 641
429 513				
399 641

Ingående avskrivningar
Försäljningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-57 178			
534			
-4 799			
-61 443			

-52 443
0
-4 735
-57 178

-57 178				
534				
-4 799				
-61 443				

-52 443
0
-4 735
-57 178

Utgående restvärde enligt plan

368 070			

342 463

368 070				

342 463
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Noter
Not 11 Maskiner och inventarier
		
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31			
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31
40 597			
37 643
38 303				
35 357
6 165			
2 954
6 074				
2 946
-85			
0
-85				
0
46 677			
40 597
44 292				
38 303
-30 457			
6			
-5 513			
-35 964			

-27 198
0
-3 259
-30 457

-28 459				
6				
-5 449				
-33 902				

-25 270
0
-3 189
-28 459

10 713			

10 140

10 390				

9 844

Not 12 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
		

				 Moderföreningen
			
2010				
2009
Nedskrivningar av andelar i dotterbolag				
1 500				
2 000

Not 13 Resultat från värdepapper och fordringar
		
Utdelningar
Fondavkastning
Realisationsresultat vid försäljningar
Återföringar av nedskrivningar
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
1 081		
1 133
1 081				
149		
114
149				
1 552		
-57
1 552				
0		
2 787
0				
2 782		
3 977
2 782				

2009
1 133
114
-57
2 787
3 977

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter
		
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
2009
9 150		
8 878
9 150				
8 878
175		
169
175				
169
9 325		
9 047
9 325				
9 047

Not 15 Pågående nyanläggningar
		
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31
3 448		
2 546
3 448				
2 546
1 461		
1 585
1 461				
1 585
-3 416		
-683
-3 416				
-683
1 493		
3 448
1 493				
3 448

Not 16 Övriga fordringar
		
Tvistig fordran på närstående part
Fordringar anställda
Övriga fordringar
Totalt

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31
0		
110
0				
110
35		
26
35				
26
334		
4
321				
0
369		
140
356				
136

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31
286		
286
286				
286
509		
268
509				
268
851		
674
662				
455
1 646		
1 228
1 457				
1 009

Not 18 Kortfristiga placeringar
		

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31

Noterade aktier och andra andelar
Bokfört värde
Marknadsvärde

38 841		
41 467		

Not 19 Checkräkningskredit
		
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
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35 361
37 072

38 841				
41 467				

35 361
37 072

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31
10 000		
10 000
10 000				
10 000

Noter
Not 20 Koncernens förändring i eget kapital
Bundna reserver		
Fria reserver
Årets resultat				
Belopp vid årets ingång
15 000		
70 608
7 236				
Överföringar av föregående års resultat			
7 236
-7 236				
Försäljning av gåva			
-4 860					
Årets resultat				
68 879				
Belopp vid årets utgång
15 000		
72 984
68 879				

Totalt
92 844
-4 860
68 879
156 863

Not 21 Fritt Eget Kapital
Reserverade medel med angivet ändamål
Av fritt eget kapital är följande medel reserverade för angivet ändamål:
						 Moderföreningen
				
2010				
2009
Konung Gustafs och Drottning Victorias minnesfond				
25				
25
Folke Bernadottes fond 				
25				
25
Carl och Matilda Blomqvists fond				
11				
11
Fonden fru Hulda Ljungströms fond 				
35				
35
Linnea och Carl Rydéns fond för personal				
55				
55
Fond för förbättring av arbetsmiljön				
700				
700
Carl Henrik Nygrens dödsbo				
1 154				
1 154
Gåvor för utveckling				
10 423				
10 423
Sven Erik Petersons kompetensfond				
500				
500
Summa				
12 928				
12 928

Not 22 Erhållen utdelning och ränta
		
Utdelningar
Fondavkastning
Ränteintäkter bank
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2010		
2009
2010				
2009
1 081		
1 133
1 081				
1 133
149		
114
149				
114
187		
10
187				
10
1 417		
1 257
1 417				
1 257

Not 23 Moderföreningens förändring i eget kapital

			
Kapital		 Balanserad
Reserverade				
Årets
behållning		
vinst
medel				
resultat
Belopp vid årets ingång
15 000		
56 651
12 928				
7 297
Överföringar av föregående års resultat			
7 297					
-7 297
Försäljning av gåva			
-4 860						
Årets resultat								
68 733
Belopp vid årets utgång

15 000		

59 088

12 928				

68 733

Totalt
91 876
-4 860
68 733
155 749

Not 24 Räntebärande skulder
		

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

276 088		
0		
276 088		

286 611
1 000
287 611

276 088				
0				
276 088				

286 611
1 000
287 611

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa räntebärande skulder

8 831		
284 919		

6 548
294 159

8 831				
284 919				

6 548
294 159

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

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31
270		
225
270				
225
2 769		
2 688
2 634				
2 496
3 893		
3 282
3 618				
3 107
2 611		
2 188
2 444				
2 135
5 109		
7 860
5 109				
7 860
2 023		
2 404
2 023				
2 404
1 335		
1 495
1 274				
1 435
18 010		
20 142
17 372				
19 662
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Noter / Stiftelser
Not 26 Ställda säkerheter

Koncernen				 Moderföreningen
2010-12-31		
2009-12-31
2010-12-31				 2009-12-31

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

303 375		

307 514

303 375				

307 514

Ansvarsförbindelser
Utfästelse av hyresrätter
Summa ställda säkerheter

171		
303 546		

385
307 899

171				
303 546				

385
307 899

Stiftelser förvaltade av Blomsterfonden (kkr)
						

Moderföreningen
Stiftelser				
2010				
2009
Stiftelsen Birger och Gurli Grundströms fond				
350				
349
Stiftelsen Axel Hedenståls fond				
1 946				
1 937
Stiftelsen Margareta Heiners fond				
35				
35
Stiftelsen Hemgårdens fond				
207				
206
Stiftelsen Ingrid och Egon Jonssons fond				
125				
124
Stiftelsen Iris Lundahls och Sten Elmérs fond				
134				
134
Stiftelsen Ebba och Carl Mannerfelts fond				
1 403				
1 403
Stiftelsen Peter Möllers fond för Pauvres Honteux				
645				
644
Stiftelsen Astrid och Emil Nilssons fond				
765				
762
Stiftelsen Karin och Henry Pederbys fond				
136				
135
Stiftelsen Åke Petterssons fond				
164				
164
Stiftelsen Siri Rydbecks fond				
1452				
1 445
Stiftelsen Linnea och Carl Rydéns fond 				
2 068				
2 059
Stiftelsen Fanny och Uno Svartlings fond				
107				
107
Stiftelsen Theureusgårdens fond och									
Stiftelsen Maud Thureus				
301				
299
Stiftelsen Nils och Brita Widerbergs fond				
1 210				
1 205
Stiftelsen Anders och Wera Sjögrens fond				
588				
586
Summa				
11 636				
11 595
Fritt eget kapital				

1 618				

Danderyd den 5 maj 2011

Lennart Francke
Ordförande

Nina Rehnqvist
Vice ordrörande

Clara Tengbom

Thomas Flodin

Meg Tivéus

Carl-Gustav Ståhlberg

Louise Linder

Laszlo Kriss

Ul Thörnevik
VD
Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 maj 2011

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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Eva Jansa
Auktoriserad revisor

1 528

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden
Org nr 802005-1465

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
i Föreningen Blomsterfonden för år 2010. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 14-26. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men
inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att
föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 6 maj 2011

Ulrika Granholm Dahl			
Auktoriserad revisor			

Eva Jansa
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Blomsterfondens styrelse samt VD 2010. Främre raden från vänster: Beatrice Pernehagen, Eva Dencker-Vansvik, Laszlo Kriss, Louise Linder, Ulf Thörnevik (VD)
Bakre raden från vänster: Björn Lind, Claes Delin, Thomas Flodin, Carl-Gustav Ståhlberg, Lennart Francke (ordförande), Meg Tiveus, Nina Rehnqvist, Clara
Tengbom och Per Nordenson. Frånvarande: Marianne Kronberg.

Utsedda av Blomsterfondens årsstämma:

Utsedda av Kooperativa förbundet:

Lennart Francke, ordförande. Född 1950. Civilekonom. Tidigare koncernkreditchef och koncernekonomichef i Handelsbanken. Rådgivare till internationella konsultfirman Oliver Wyman och
styrelseledamot i Centrum för Näringslivshistoria. Invald i styrelsen 2009.

Laszlo Kriss, ledamot. Född 1946. VD i Konsumentföreningen Stockholm. 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. Har tidigare suttit med i Blomsterfondens styrelse mellan 1988- 1991. Sitter åter i
styrelsen 2009.

Nina Rehnqvist, vice ordförande. Född 1944. Adj. Professor. Hjärtläkare på Serafimerlasarettet
och Danderyds Sjukhus. Överdirektör i Socialstyrelsen 1995-2003. Chef och numera ordförande
i Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Ordförande i den statliga Delegationen för
samverkan inom den kliniska forskningen. Invald i styrelsen 1992.
Carl-Gustav Ståhlberg, ledamot. Född 1951. Civilingenjör. 1976-1996, olika chefsbefattningar
i byggentreprenadföretag, bland annat avdelningschef i NPL. 1996-2008, VD och huvudägare i
Byggmästargruppen. Från och med 2008 egen verksamhet i Holdingbolag. 2002 invald i Murmestare Embetet. Invald i styrelsen 2009.

Utsedda av Stockholms Domkapitel:

Meg Tiveus, ledamot. 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.

Louise Linder, ledamot. Född 1963. Präst sedan 1989 tjänstgör deltid i Engelbrekts församling.
Invald i styrelsen 2009. Leg. Psykoterapeut och VD för Prästbyrån AB som bedriver psykoterapi
och arbetar med etiska och existentiella frågor i näringslivet.

Björn Lind, suppleant. Född 1960. Civilekonom. Har hela sitt yrkesliv arbetat med fond- och kapitalförvaltning. Sedan 2008 partner, VD samt förvaltningsansvarig för Arbor Asset Management
AB (dotterbolag till Brummer & Partners). Invald i styrelsen 2009.

Marianne Kronberg, suppleant. Född 1951. Diakonvigd 2005, utbildad lärare och företagsekonom. Arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Vantör sedan 2006. Varit aktiv som förtroendevald
sedan början av 90-talet i Svenska kyrkan på alla nivåer, nationellt som lokalt. Politiska uppdrag:
bland annat som landstingsledamot, Akademiska sjukhusets direktion i Uppsala, diverse bolagsstyrelser. Arbetat inom Svenska Arbetsgivarföreningen och Träindustriförbundet. Invald i
styrelsen 2010.

Claes Delin, suppleant. Född 1960. PR- och kommunikationskonsult. Sedan 2006 i egen PR-byrå
”88” 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 2009.

Utsedda av Advokatsamfundet:
Clara Tengbom, ledamot. 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. Invald
i styrelsen 2003.
Per Nordenson, suppleant. 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
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Beatrice Pernehagen, suppleant. 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 som analytiker på MedMera Bank AB. Invald i
styrelsen 2001.

Utsedda av Stockholms Läkarförening:
Thomas Flodin, ledamot. Född 1957. Leg läkare. Specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar.
Överläkare Karolinska Sjukhuset Huddinge. Ordförande i Stockholms Läkarförening. Ordförande
i Läkarförbundets Etik och Ansvarsråd. Invald i styrelsen 2007.
Eva Dencker Vansvik, suppleant. Född 1966. Leg. Läkare, specialist i psykiatri. Har bland annat
arbetat som överläkare på Psykiatri Nord Väst (PNV) och AstraZeneca som medical director för
neuroscience i Norden. Invald i styrelsen 2007.

Blomsterfondens kodrapport 2010
Styrelsen för Blomsterfonden lämnar härmed kodrapport enligt FRIIs
riktlinjer för verksamhetsåret 2009.

årsredovisningslagen mer ändamålsenlig än FRIIs kodrapport varför
vissa av punkterna nedan inte är tillämpbara i sin helhet.

Blomsterfonden har en mångfacetterad verksamhet och är såväl en
insamlingsorganisation som en vårdgivare inom äldreomsorgen.
Dessutom bedriver Blomsterfonden fastighetsförvaltning och i AB
Blomstergårdar restaurangverksamhet. I vissa avseenden är därför

För en mer utförlig beskrivning av de principer/riktlinjer som listas
nedan hänvisar vi till FRIIs kvalitetskod:
www.frii.se/pdf/FRIIskvalitetskod 070530.pdf.

FRIIs kvalitetskod
1. Övergripande principer

Följs
Ja

Kommentar tillgänglig
Vision och värdeord

1.1-1.5 Organisationens värdegrund			

Hur informationen
Verksamhetsplan, webbplats
årsredovisning

2. Förhållningssätt till omvärlden		
2.1
Redogörelse för beroendeförhållanden
Nej
			
			
			

Information avseende avtal
med kommuner, stadsdelar,
rörande vård- och omsorg finns
beskrivet i årsredovisningen

2.2
Riktlinjer för val av samarbetspartner
Nej
			

Riktlinjer för samarbetspartner
kommer att utarbetas

2.3

Betydande samarbetspartner

Nej

2.4
Krav på samarbetspartner
Nej
			

Riktlinjer för samarbetspartner
kommer att utarbetas.

Styrdokument, webbplats

2.5
Motverka oegentligheter
Ja
			
			
			

Attestordning, internkontroll
chefshandbok riktlinjer finns,
whistle-blow process kommer
att utredas

Styrdokument

3.1
Målen omsätts genom aktiviteter
Ja
			

Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

3.2
Måluppfyllelse
Ja
			

Uppföljning per månad, kvartal
och år

Ledningsgruppsprotokoll
Styrelsemötesprotokoll

3.3
Redovisning av måluppfyllelse
Ja
			
			

Mål och utfall
Styrelsemötesprotokoll
webbplats

Ledningsgruppsprotokoll

3. Mål och måluppfyllelse

4. Styrning, ledning och kontroll			
4.1

Stadgar och högsta beslutande organet			

4.1.1 Stadgarnas innehåll
Ja
			
			

Blomsterfondens stadgar
ändrades 2009

Publiceras på webbplats. Går att
beställa via växeln och internt

4.1.2

Föreningsstämman

Webbplats, medlemstidning

4.1.2.1 Kallelse mm
Ja
			

Kallelsen regleras i stadgarna
dagstidningar

Webbplats, medlemstidning

4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro
Ja
			

Skrivs ned i protokollet från
föreningsstämman

Webbplats
Protokoll från föreningsstämman

4.1.2.3 Genomförande
Ja
			
			
			

Sedan 2009 är styrelsens ordförande inte längre mötesordförande. Justerare är inte
styrelseledamöter eller anställda

Webbplats
Protokoll från föreningsstämman

4.1.2.4 Protokoll - årsmöte
Ja
			

Protokoll skrivs vid varje enskild
föreningsstämma

Webbplats, sammandrag i
medlemstidning

4.2.1 Tillsättning av valberedning
Ja
			

Föreningsstämman utser
valberedning

Protokoll från föreningsstämman
publiceras på webbplats

4.2.2 Valberedningens uppgift
Nej
			
			
			
			
			

Valberedning infördes i
stadgeförändringen 2009.
Utses för första gången på
föreningsstämman 2010.
Kommer att kunna redovisas i
nästa kodrapport för 2010.

Styrdokument

4.2.3

Ingår som del i valberedningsinstruktion

Styrdokument

Blomsterfonden följer
Svensk insamlingskontroll

www.svenskinsamlingskontroll.se

Högsta beslutande organet

Ja

4.2 Tillsättning av styrelse och
revisorer - Valberedningen

Styrdokument och kompetensbehov

Ja

4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot
Ja
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4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval
Ja
Regleras i stadgarna
				
				

Publiceras på webbplats, finns att 		
beställa via växeln och internt
tillgängligt

4.2.6 Information om valberedningen
Nej
			
			
			
			

Valberedning infördes i stadgeförändringen 2009. Utses för
första gången på föreningsstämman 2010. Kommer att kunna
redovisas i nästa kodrapport

Kommer att anges i protokollet 		
från föreningsstämman 2010 som
publiceras på hemsidan

4.2.7 Information om styrelsen
Ja
			
			
			
			

Från och med 2009 finns styrelsens
profil/kompetens/närvaro på
Blomsterfondens webbplats.
Kommer även att publiceras i
årsredovisningen 2009

Årsredovisningen och publiceras
på webbplats

4.5 Styrelsen			
4.5.1

Styrelsens arbetsordning			

4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav
på skriftlig arbetsordning

Ja

Finns

Styrdokument

4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden
Ja
			

Instruktion finns i arbetsordning
för styrelse & VD

Styrdokument

4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden
Nej
			

Kommer att utvecklas utifrån
nya stadgarna

4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar
Nej
			

Kommer att utvecklas utifrån
nya stadgarna

4.5.1.5 Jäv och oberoende

Nej

Kommer att utvecklas

4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av
högsta tjänstemannen

Nej

Kommer att utvecklas

4.5.1.7 Protokoll
Ja
			

Regleras i styrelsens
arbetsordning

4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete

Kommer att utvecklas

Nej

4.5.2 Styrelsens arvodering
Ja
			
			

Styrdokument

Framgår i årsredovisningen
Styrelseprotokoll
Föreningsstämmoprotokoll

Årsredovisning

4.5.3 Styrelsens rapportering		
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse

Ja

Framgår i årsredovisningen

Årsredovisning

4.5.3.2 Finansiell rapportering

Ja

Framgår i årsredovisningen

Årsredovisning, webbplats

Styrelsen ansvarar för den
interna kontrollen

Interna rapporter
Årsredovisning

4.5.4 Intern kontroll		
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll
Ja
			

4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll
Ja
Styrelsen ansvarar för den
			
interna kontrollen
				

Styrelsen ska i kodrapporten
redogöra för hur den interna
kontrollen är organiserad

4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor			
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den
finansiella rapporteringen

Ja

4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i
Nej
”efterföljande led” (i förekommande fall)		

Finns

Styrdokument

Blomsterfonden har inget
efterföljande led

4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter			
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt
FRIIs Vägledningar

Ja

Placeringspolicy finns

Styrdokument

4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering
Ja
			

Sker årligen i ledningsgrupp,
dokumenteras i verksamhetplan

Styrdokument

4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas

Från och med 2009

Årsredovisning

Ja

4.6 Ledande befattningshavare			
4.6.1

Instruktion till högsta tjänsteman

Ja

VD-instruktion

Styrdokument

Ja

VD-instruktion

Styrdokument

4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och
Ja
högsta tjänstemannen		

VD-instruktion och
arbetsordning för styrelsen

Styrdokument

4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i
styrelsearbetet

VD-instruktion

Styrdokument

4.6.1.1 Instruktion från styrelsen
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4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare		
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till
ledande befattningshavare

Nej

4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare
Nej
			
			
			
			
			

Policy/riktlinjer kommer att utarbetas
Blomsterfonden följer årsredovisningslagen vad gäller redovisning av ledande befattningshavares ersättning (VD), och
integreras med övriga styrelsemedlemmar

Årsredovisning

5. Insamling
5.1

Innehav av 90-konto

Ja

PG 90 25 30 – 5

Webbplats Årsredovisning

5.2

Policy/riktlinjer för insamling

Ja

Insamlingspolicy

Webbplats samt internt tillgänglig

5.3

Förtroende

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.4

Organisationens ansvar

Ja

Insamlingspolicy

Framgår i insamlingspolicyn

5.5
Insamlingens ändamål
Ja
Insamlingspolicy
				
				

Webbplats, årsredovisningen,
framgår i stadgarna samt
styrdokument

5.6

Återrapportering

Ja

Insamlingspolicy

Årsredovisning, webbplats

5.7

Kostnader

Ja

Insamlingspolicy

Årsredovisning

5.8

Respekt för givaren

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.9

Gåvor till särskilda ändamål

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.10

Återbetalning av gåva

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.11

Att tacka nej till gåva

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.12

Bild och text i insamlingsarbetet

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.13

Minderåriga i insamlingsarbetet

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.14

Marknadsföring

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

5.15

Gåvor i form av fast egendom

Ja

Insamlingspolicy

Styrdokument

6. Medarbetare			
6.1
Policies/riktlinjer för anställda
Ja
			
			
			
			
			

Chefshandbok - policys och
riktlinjer inom områden som
arbetsmiljö, säkerhet och
sekretess, anställningsvilkor
(lön/förmåner, arbetstider, frånvaro
och ledigheter) mm

Styrdokument

6.2
Uppföranderegler
Ja
			

Etik och sekretessregler samt
övriga policydokument

Styrdokument

6.3
Frivilliga
Nej
			

Blomsterfonden har endast
anställda medarbetare

6.4
Respekt för medarbetarnas rättigheter
Ja
			
			
			

Fastställs i flertalet styrdokument,
t ex i personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, policy mot kränkande särbehandling och jämställdhetspolicy

Styrdokument

6.5

En del av utvecklingssamtalet

Styrdokument

Årliga utvecklingssamtal, medarbetarundersökning och återkoppling via regelbundna arbetsplatsträffar

Styrdokument

Kompetensutveckling

Ja

6.6
Utvärdering
Ja
			
			
			

7. Rapportering och information			
7.1

Kodrapport

Ja

Från och med 2009

Årsredovisning

7.2

Finansiell rapportering - årsredovisning

Ja

Årsredovisning

Årsredovisning

7.3

Årsredovisning eller särskild rapport

Ja

Kodrapport i årsredovisning som bilaga

Årsredovisning

7.4

Webbplatsen

Ja

Kodrapport i årsredovisning som bilaga

Årsredovisning, Webbplatsen

7.5

Annan offentlig redovisning

Ja

Kodrapport i årsredovisning som bilaga

Årsredovisning, Webbplatsen

Revision			
7.6
Auktoriserad eller godkänd revisor
Ja
			

Auktoriserad revisor väljs av
föreningsstämman

Årsredovisningen
Protokoll från föreningsstämman

7.7
Utökad granskningsskyldighet
Ja
			

Revisorerna har upplysts om den
utökade granskningsskyldigheten

Revisionsberättelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av föreningens revisorer
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Blomsterfonden erbjuder detta genom en
sammanhållen trygghetskedja i form av
olika boende- och omsorgsformer.
Blomsterfonden har ett 90-konto (90 25 30-5)
och är även medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd).
Vill du vara med oss och arbeta för de
äldres rätt till en värdig omsorg,
tänk på Blomsterfonden!

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

Kapten Miki Kommunikation

Föreningen Blomsterfonden är en ideell
förening med syfte att äga, uppföra och
driva bostäder och sjukhem för gamla
och behövande personer.

