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Styrelsen och verkställande direktören för Föreningen Blomsterfonden avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Ändamål och allmänt om verksamheten
Föreningen Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre sedan 1921.
Blomsterfonden är medlem i Giva Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och
följer Giva Sveriges kvalitetskod samt redovisar enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer för
årsredovisning enligt K3. Blomsterfonden har 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Föreningen bedriver verksamhet i sex olika geografiska områden inom Stockholms län. I den
verksamhetsdel där föreningen bedriver vård och omsorg, regleras detta av socialtjänstlagen (SOL) och
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Blomsterfondens verksamhet finansieras genom hyresintäkter, vårdavtal med ersättning från kommuner
och stadsdelar, medlemsavgifter samt gåvor och bidrag. Blomsterfondens insamlade medel och
medlemsavgifterna går till att utveckla hem och vård för äldre samt att erbjuda stödfunktioner för äldre
och deras anhöriga i vardagen.

Ett annorlunda år för Blomsterfonden 2020
Under 2020 drabbades världen och Sverige av en pandemi där ett virus och sjukdomen COVID-19
påverkade oss alla, både mänskligt och ekonomiskt under året. Effekterna av detta för Blomsterfondens
verksamhet var mycket svårt att förutse i början av året. Blomsterfondens ledning och styrelse har därför
följt utvecklingen noggrant och har kontinuerligt vidtagit egna åtgärder för att begränsa smitta och
negativa konsekvenser, men också följt rekommendationer och råd utifrån statliga myndigheter
(Folkhälsomyndigheten med flera) våra beställare (kommunerna) och Stockholmsregionen (Hälso- och
sjukvården).
Trots detta annorlunda år har Blomsterfonden uppfyllt de övergripande målen om kvalitet/nöjdhet och
ekonomi. De konkreta åtgärderna, effekterna och måluppfyllelsen beskrivs under respektive avsnitt i
denna förvaltningsberättelse.

Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 54 460 personer (53 298), vilket motsvarar en ökning med
2 % (6 %) under året.
Under året har en upphandling av ett nytt medlemssystem genomförts som kommer att implementeras
under våren 2021. Syftet med det nya systemet är bl. a att förenkla och öka nyttan för medlemmarna.
Regelbundna medlemsaktiviteter har erbjudits under året i begränsad form och har anpassats efter rådande
omständigheter. Aktiviteterna har syftat till att skapa engagemang för Blomsterfondens verksamhet och
de äldre i samhället, men även tips och råd som ger social stimulans, ökad glädje och trygghet har varit
viktiga aktiviteter.
Den traditionella föreningsstämman där medlemmarna träffas fysiskt i maj varje år, genomfördes på
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grund av pandemin, som en ”skriftlig” stämma under hösten, där röstningen i förväg kunde ske genom ett
digitalt enkätverktyg eller via vanlig posthantering för den som så önskade.

Seniorboende
Sedan 1921 äger och förvaltar Blomsterfonden seniorbostäder i Stockholm. Under året har 58 (87) nya
seniorhyresgäster kontrakterats. Den minskade omsättningen av lägenheter under 2020 kan förklaras med
att under pågående pandemi har färre personer valt att flytta.
Löpande-/planerat underhåll och reparationer har uppgått till 5,4 mkr (5,6) och investeringar till 45,4 mkr
(48,5).
Då restaurangen varit stängd och möjligheten att träffas varit begränsad, har en renovering av
Blomsterfonden restaurang och salong på Svalnäs påbörjats. Köket byggs om och kommer som tidigare
fortsätta servera mat lagad i Blomsterfondens kök i Älvsjö/Liseberg. Salonger, bibliotek och matsal
kommer att renoveras med golvslipning, målning och fönsterrenovering.
Under pågående Coronapandemi har Blomsterfonden under 2020 valt att prioritera utomhusmiljön lite
extra. På Körsbärsvägen har takterrassen renoverats samt en ny boulebana anlagts, vilket har gjort det
möjligt får våra hyresgäster att lättare träffas utomhus och aktivera sig.
På Svalnäs har en ny paviljong byggts. Den är centralt placerad på området och används dels till umgänge
under tak soliga dagar, men också för att sitta skyddad med nära och kära under vintertid.
Under året har Blomsterfonden fortsatt tomställningen av fastigheten på Ringvägen 99 i Stockholm inför
kommande stambyte, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning.
Blomsterfondens styrelse beslutade under året att påbörja utformning av programhandling med
efterföljande systemhandling inför upphandling av entreprenaden för Ringvägen 99. Bygglovsansökan
inlämnades vid årsskiftet 2020/2021. Enligt plan påbörjas ombyggnationen under hösten 2021 på
Ringvägen 99 och fortsätter sedan på Ringvägen 101-109. I väntan på byggstart hyrs tomställda
lägenheter på Ringvägen 99 ut till personer under 60 år med avstående från besittningsrätt.

Sociala verksamheten
Blomsterfondens sociala verksamhet är en uppskattad del i Blomsterfondens trygghetskoncept och
fungerar som en aktiv länk mellan seniorboende, hemtjänst och äldreboende. Verksamheten finansieras
helt genom insamlade medel och medlemsavgifter.
Blomsterfondens Äldresupport har mottagit ca 1230 samtal (550) varav en del samtal också resulterat i
130 (70) personliga möten. Flera samtal har i förlängningen genererat hjälp till den som kontaktat vår
stödlinje. Oftast handlar dessa frågor om boendeproblematik och omsorg för en nära anhörig.
Under året har 1225 (695) personer tränat regelbundet på Blomsterfondens ÄldrePowergym.
ÄldrePowergym har varit öppet hela året för enskild träning. Det ökade intresset beror på att övriga
aktiviteter varit inställda.
I mars månad startade Blomsterfonden upp en stödlinje med möjlighet att ringa en ”Corona-support” för
våra hyresgäster där de fått möjligheten att få stöd och råd för att känna sig trygga. Totalt har supporten
mottagit ca 850 samtal.
Värdinnornas arbetsuppgifter har under året förändrats från att medverka i sociala aktiviteter och
gemensamma arrangemang har de istället dagligen handlat och givit råd/service åt enskilda hyresgäster.
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Den sociala verksamheten har också regelbundet lämnat uppskattad information i brevlådorna till
hyresgästerna om vad som sker och vad som gäller avseende råd och rekommendationer pga. av
pandemin.
För att stimulera och öka till utomhusaktiviteter har den sociala verksamheten införskaffat och byggt
odlingslådor på våra gårdar.

Vård och omsorg under pandemin
Blomsterfonden driver biståndsbedömd vård- och omsorg i form av hemtjänst och äldreboenden (vårdoch omsorgsboende) i Stockholms stad och i Danderyds kommun. Blomsterfondens äldreboenden drivs i
egna fastigheter vid Älvsjö/Liseberg och Djursholm/Svalnäs, samt vid Tallgården i Enebyberg på uppdrag
av Danderyds kommun. Blomsterfondens äldreboenden erbjuder demensvård och somatisk vård.
Under året genomförde Socialstyrelsen kvalitetsundersökningar som visade ett övergripande resultat för
Blomsterfondens äldreboenden på 95 % (94 %) nöjdhet. Blomsterfondens hemtjänst visade ett resultat på
91 % (87 %) nöjdhet. Blomsterfondens vård- och omsorgsverksamhet arbetar regelbundet med
kvalitetshöjande åtgärder utifrån genomförda undersökningar samt inkomna synpunkter, klagomål och
avvikelser. Detta för att ständigt utveckla vården och omsorgen för våra boenden och hemtjänstkunderna.
Redan i ett tidigt skede av pandemin (början av mars) upprättades en krisledningsgrupp i Blomsterfonden
med en tydligt utpekad krisledningschef. Krisledningsgruppen har under året haft dagliga avstämningar
med samordning av verksamheterna. I gruppen har snabba beslut då ofta av proaktiv karaktär varit viktigt
för att skapa trygghet för de boende, hemtjänstkunderna och medarbetarna.
Under året har vi haft färre besök i verksamheten då det under långa perioder under året varit
besöksförbud. Färre större gemensamma aktiviteter har inneburit att vi istället tagit fram olika kreativa
lösningar för att förgylla vardagen för de äldre. Verksamheten har kontinuerligt arbetat för att det ska
finnas variation och stimulans för den enskilde och i små grupper. Alla medarbetare har hjälpt närstående
att genomföra samtal, eller hålla kontakt genom olika digitala mötesformer så att den viktiga
närståendekontakten ändå kunnat bibehållas. Vi har även uppmuntrat till fortsatta utomhusbesök under
säkra former
Blomsterfondens chefer har genomfört dagliga hälsokontroller av samtliga medarbetare.
Hälsokontrollerna avsåg i första hand temperaturtagning och frågor om medarbetarens allmäntillstånd
inför varje arbetspass. Sedan mitten av mars höjde vi skyddsnivån på samtliga äldreboenden. Det innebar
att våra medarbetare använt både munskydd och visir vid alla vårdnära omsorgsmoment. Blomsterfonden
saknade aldrig skyddsutrustning trots den stora bristen i samhället i början av pandemin.
Vi har undvikit att boende samlas i dagrum och kök och försökt i den mån det går att måltider ska intas i
den boendes lägenheten. Vi har möblerat om i dagrum och gemensamma utrymmen så att avstånd kan
respekteras och vi uppmanar medarbetarna att följa myndigheternas råd och rekommendationer utanför
sin arbetstid. När smitta uppstått på ett specifikt boende har vi alltid informerat närstående om den
uppkomna situationen och vilka åtgärder som vidtagits. Anhöriga som behövt råd och stöd har kunnat
ringa Blomsterfondens stödlinje Äldresupport. Med regelbundna informationsbrev till närstående och
medarbetare har tryggheten och säkerheten kunna bibehållas under hela året.
Under året har Blomsterfonden fortsatt att utveckla våra ÄldreKunskapsvåningar. Våningarna ingår som
ett viktigt led i den lärande organisation som Blomsterfonden strävar efter. Nya medarbetare vägleds av
erfarna handledare för att lättare komma in i arbetet. En värdegrundsutbildning för samtliga medarbetare
har genomförts inom Blomsterfondens vård- och omsorgsverksamhet. Blomsterfonden har ökat insatserna
för att stärka arbetet med att förhindra smittspridning i samband med Coronapandemin. Aktuella rutiner
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och kunskap om basala hygienrutiner och klädregler både hos medarbetare samt ledning är viktiga
faktorer för att motverka smittspridning.
Under året har vi också fortsatt utvecklingen av arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.
Korttidssjukfrånvaron uppgick till 3,7 % (2,5 %) vilket är en naturlig ökning från en låg nivå eftersom
medarbetarna uppmanades att stanna hemma vid minsta symptom om sjukdom. Under året har ett nytt
digitaliserat verktyg för medarbetarundersökningar köpts in. Vård- och omsorgspersonalen har
uppmärksammats för goda insatser under pandemin med en engångsersättning, som kommer att utbetalas
under början av år 2021. En reservering är gjord i bokslutet 2020.
På Svalnäs äldreboende har två nya kök installerats. Under året har vi utvecklat våra utomhusmiljöer, våra
altaner har fått tak och infravärme.

AB Blomstergårdar
AB Blomstergårdar är ett helägt dotterbolag som ingår i Föreningen Blomsterfonden och utför
RUT-tjänster. Blomstergårdar redovisar en vinst för året på 79 kkr (142).
I början av året startade verksamheten ”öppen mötesplats för seniorer” i Nacka kommun. Pandemin
innebar tyvärr att verksamheten tillfälligt fick upphöra. Blomsterfonden kommer när pandemin och
restriktionerna upphör, att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter som tex. inomhusboule, sittgympa,
stavgång, musikstunder och caféträffar.

Hållbarhetsupplysningar
Blomsterfonden arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor för att ta ett genomgripande ansvar för miljö, sociala
förhållanden och medarbetarnas perspektiv. Blomsterfondens hållbarhetsredovisning finns i sin helhet på
Blomsterfondens hemsida www.blomsterfonden.se.

Styrelsens arbete
Blomsterfondens styrelse arbetar utifrån en årlig fastställd arbetsordning samt enligt Giva Sveriges
kvalitetskod.
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter samt sex suppleanter. Fyra ordinarie ledamöter och fyra
suppleanter har valts av fyra oberoende organisationer; Stockholms Stifts Domkapitel, Stockholms
Läkarförening, Sveriges Advokatsamfund och SPF Seniorerna, och tre ordinarie ledamöter och två
suppleanter valda av medlemmar på föreningsstämman. Under året har styrelsen sammanträtt 6 gånger
(6). På grund av pandemin har 5 av mötena skett digitalt via Teams.

Väsentliga händelser 2020 och framtida utveckling
Under 2020 har världen och Sverige drabbats av en pandemi. Trots pandemin har Blomsterfonden uppnått
de övergripande målen om kvalitet/nöjdhet i verksamheten och ett positivt ekonomiskt resultat.
Blomsterfondens styrelse beslutade under året att påbörja utformning av programhandling med
efterföljande systemhandling, inför upphandling av entreprenaden för Ringvägen 99. Enligt nuvarande
planering påbörjas ombyggnationen under hösten 2021 på Ringvägen 99 och fortsätter sedan på
Ringvägen 101-109. I väntan på byggstart, hyrs tomställda lägenheter på Ringvägen 99 ut, till personer
under 60 år med avstående från besittningsrätt.
Under rådande omständigheter med restriktioner om att inte träffas fysiskt, så genomfördes en skriftlig
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föreningsstämma den 5 oktober 2020 med röstning i förväg. Styrelsen har beslutat att även 2021 års
föreningsstämma ska genomföras på ett liknande tillvägagångssätt, men då sändas live.
Ett förslag till reviderade stadgar kommer att föreslås föreningsstämman 2022.
Styrelsen och ledningen, kommer de kommande åren att aktivt arbeta för att få till fler senior- och
äldreboenden, i enligt med Blomsterfondens trygghetskoncept.
Styrelsen planerar för start av jubileet ”Blomsterfonden 100 år” vid föreningsstämman 2021 med avslut
vid föreningsstämman 2022.

Förvaltade stiftelser
Blomsterfonden förvaltar ett antal stiftelser 14 (14) som bildats i syfte att stödja verksamhetens ändamål.
Avkastningen före förvaltningskostnader uppgick under året till 636 kkr (512). Den totala förmögenheten
i stiftelserna vid årets utgång var 12,4 mkr (12,2) och under året beviljade anslag uppgick till 282 kkr
(389).

Användning av finansiella instrument
Blomsterfonden har som policy att sälja aktier och andra värdepapper som erhållits som gåva omedelbart
och därmed inte bedriva placeringsverksamhet. Under året har ingen sådan gåva erhållits.

Resultat och ställning
Koncernen redovisade under 2020 ett resultat om 27,6 mkr (20,7). Totalt uppgick intäkterna för året till
323,1 mkr (312,4). Insamlade medel utgjorde 1,5 mkr (1,8) och bidrag från organisationer och
myndigheter 4,8 mkr (2,2). Resultatet på verksamhetsnivå uppgick till 34,5 mkr (27,3).
Fastighetsverksamheten redovisade under året ett driftnetto på 52,6 mkr (46,2). Belåningsgraden uppgick
till 17,2 % (17,8) av det expertbedömda marknadsvärdet av fastigheterna. Den genomsnittliga låneräntan
låg under året på 1,3 % (1,2).
Under året redovisade vårdverksamheten ett överskott om 8,3 mkr (3,6) och en vårdmarginal på 4,0 %
(1,7). Beläggningsgraden i vård- och omsorgsboendet har varit 4 %-enheter lägre jämfört med året innan.
Genom att anpassa bemanningen efter beläggningsgraden och en hög kostnadsmedvetenhet, samt att
staten delvis tagit över sjuklöneansvaret för ökade sjukskrivningar, så har resultatet kunnat redovisas till
en högre nivå än året innan.
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Flerårsöversikt
Koncernen
Nettoomsättning (mkr)
Res. efter finansiella poster (mkr)
Balansomslutning (mkr)
Avkastning på eget kap. (%)
Rörelsemarginal (%)
Soliditet (%)
Medelantal anställda
Korttidsfrånvaro upp till14 dgr
Totalt antal medlemmar
Kontrakterade seniorbostäder
Totalt antal vårddygn
Beläggningsgrad vårdplatser (%)

2020
297
28
940
7,5
10,7
39,9
296
3,70
54 460
58
67 611
94,3

2019
295
21
916
6,0
8,7
37,5
295
2,50
53 298
87
70 303
98,3

2018
288
29
889
8,8
10,9
36,8
297
2,45
50 138
83
70 672
98,8

2017
258
26
855
8,7
11,0
34,8
287
2,25
47 451
215
71 486
99,9

2016
238
25
781
9,4
11,0
34,8
301
2,44
43 831
85
68 822
100,0

Förändring av eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Återföring av föregående
års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Moderföreningen
Belopp vid årets ingång
Återföring av föregående
års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Kapitalbehållning

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämda medel

Årets
resultat

Totalt

15 000

311 566

91

20 707

347 364
0
27 638
375 004

20 707
15 000

332 275

91

-20 707
27 638
27 638

Kapital
behållning

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämda medel

Årets
resultat

Totalt

15 000

310 794

91

20 565

346 450

91

-20 565
27 559
27 559

0
27 559
374 010

20 565
15 000

331 359

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: (kronor):
balanserat kapital
årets resultat

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

331 450 133
27 559 187
359 009 320

359 009 320
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

297 483
15 146
1 547
4 754
4 204
323 134

294 927
13 046
1 857
2 210
380
312 420

-89 788
-174 018
-24 736
-288 543

-92 665
-168 915
-23 555
-285 136

34 591

27 284

0
-6 953
-6 953

-28
-6 548
-6 576

Resultat efter finansiella investeringar

27 638

20 707

Årets resultat

27 638

20 707

Koncernens
Resultaträkning

Not
1

kkr

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

2
3
4
5

6, 7
8
10, 11

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Avyttring värdepapper
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

9
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Not

2020-12-31

2019-12-31

849 714
7 090
34 159

844 943
8 216
14 475

890 963

867 634

436

570

22 362
1 332
5 670
6 316
35 680

23 193
797
4 151
6 648
34 789

13 462

12 902

49 578

48 261

940 541

915 895

1

kkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

11
10
12

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos förvaltade stiftelser
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Kassa och bank

14

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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2020-12-31

2019-12-31

15 000

15 000

332 275
91
27 638

311 566
91
20 707

375 004

347 364

20

517 792

518 692

20

900
11 856
7 141
27 848
47 745

900
18 909
6 828
23 202
49 839

940 541

915 895

Not
1

kkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning
Fritt eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat

17

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

34 591
24 736
3
-6 953
52 377

27 284
23 555
-26
-6 548
44 265

Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga placeringar
Förändring av kortfristiga skulder

134
-892
0
-2 092

-281
6 973
685
-2 700

Kassaflöde från den löpande verksamheten

49 527

48 942

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-48 067

-50 217

-48 067

-50 217

0
-900
-900

10 000
-900
9 100

560

7 825

12 902
13 462

5 077
12 902

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not
1

kkr

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster
Justering avskrivningar
Justering övriga poster
Erlagd ränta

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Not
1

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

kkr

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

296 808
15 146
1 547
4 754
4 204
322 459

294 317
13 046
1 857
2 210
378
311 808

-89 409
-173 821
-24 717
-287 947

-92 395
-168 732
-23 540
-284 667

34 512

27 141

0
-6 953
-6 953

-28
-6 548
-6 576

Resultat efter finansiella investeringar

27 559

20 565

Årets resultat

27 559

20 565

27 559
0
27 559

20 565
1 154
21 719

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

2
3
4
5

6, 7
8
10, 11

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Avyttring värdepapper
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

9

17
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Not

2020-12-31

2019-12-31

849 714
7 085
34 159

844 943
8 193
14 475

1

kkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

11
10
12

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

16

Summa anläggningstillgångar

0

0

890 958

867 611

436

570

22 198
1 332
5 588
6 310
35 428

23 079
797
4 074
6 648
34 598

Kassa och bank

13 035

12 507

Summa omsättningstillgångar

48 899

47 675

939 857

915 286

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos förvaltade stiftelser
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

13
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Not

2020-12-31

2019-12-31

15 000

15 000

331 360
91
27 559
374 010

310 794
91
20 565
346 450

517 792

518 692

442
339
900
11 777
6 779
27 818
48 055

441
358
900
18 856
6 451
23 138
50 144

939 857

915 286

1

kkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Kapitalbehållning
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till dotterbolag
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

20

18
20

15
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

34 512
3
24 717
-6 953
52 279

27 141
-28
23 540
-6 548
44 105

Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring kortfristig placering
Förändring av kortfristiga skulder

134
-828
0
-2 090

-281
7 002
685
-2 436

Kassaflöde från den löpande verksamheten

49 495

49 075

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-48 067
-48 067

-50 217
-50 217

0
-900
-900

10 000
-900
9 100

528

7 958

12 507
13 035

4 549
12 507

Moderföreningens
Kassaflödesanalys

Not
1

kkr

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Justering för avskrivningar
Erlagd ränta

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
kkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad med tillämpning av årsredovisningslagen,
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och
Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisnings- och värderingsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.

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.
Koncernens egna kapital omfattar moderföreningens kapitalbehållning och den del av dotterbolagets egna
kapital som tillkommit efter det att detta förvärvats.

Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid försäljningstillfället.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor i form av
kontanter redovisas normalt enligt kontantprincipen och gåvor som utgörs av annat än kontanta medel
värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från vård- och omsorgsverksamheten inom äldreboende och
hemtjänst och intäkter från uthyrning av seniorbostäder
Övriga intäkter avser i huvudsak vidarefakturering av kostnader för bland annat praktikanter och
utbildningar.

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

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

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

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

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt eftersom krav som allmännyttig organisation har uppfylls enligt
skattelagstiftningen.

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

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Bidrag som avser
förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. En anläggningstillgång
som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och
skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas
som kostnader.
Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående
förteckning:
Avskrivningstider
Markanläggningar
Byggnader
Stomme
Tak
Fasad
Inre ytskikt
Inredning bygg
Installationer
Byggnadsinventarier
Maskiner och inventarier
Datorer

50 år
100 år
25-50år
50 år
20-50 år
25-50 år
10-100 år
10-25 år
10 år
3 år
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Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. När föreningen belastas av kostnader för ändamålet redovisas dessa i
resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med
motsvarande belopp.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i förhållande till samtliga intäkter.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

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

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
Äldreboende
Hyror
Hemtjänst
Övriga intäkter
Summa

2020

2019

150 058
100 474
45 981
970
297 483

154 882
98 518
40 474
1 053
294 927

2020

2019

150 058
100 474
45 981
295
296 808

154 882
98 518
40 474
443
294 317

Moderföreningen
Äldreboende
Hyror
Hemtjänst
Övriga intäkter
Summa

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
D1748B200E9F45FE8F99953B304D729E

Föreningen Blomsterfonden
Org.nr 802005-1465

19 (28)

Not 3 Insamlade medel
Moderföreningen och Koncernen
Donationer och gåvor
Testamenten
Summa

2020

2019

1 547
0
1 547

1 657
200
1 857

2020

2019

590
20
610

575
15
590

Gåvor ej redovisade i resultaträkningen (uppskattade
belopp)

Annonser
Överblivna basarföremål
Summa

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. De största ideella insatserna brukar
vara i samband med föreningens basarverksamhet. Under året har inte den verksamheten kunnat
genomföras på samma sätt som tidigare år, p.g.a. pandemin. Insatser från volontärer inom äldreomsorgen
har utförts. Antalet utförda timmar uppskattas till totalt 3 300 timmar.

Not 4 Bidrag
Moderföreningen och Koncernen
2020

2019

0
100
150
18
0
0
268

720
0
500
28
218
9
1 475

Offentliga bidrag
Statliga bidrag för personal
Sjuklöneersättning från Försäkringskassan
Övriga statliga och kommunala bidrag
Summa

974
0
3 512
4 486

485
250
0
735

Totalt

4 754

2 210

Privaträttsliga bidrag
Ruth och Rickard Julins stiftelse
Olle Engkvists stiftelse
Hiertas Minne
Hedlunds stiftelse
Blomsterfondens fondförvaltning
Sthlm Stads donationsstiftelse
Summa
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Not 5 Övriga intäkter
Koncernen
Basarintäkter
Annonsintäkter
Vinst vid avyttring av inventarier
Statlig sjuklöneersättning
Summa

2020
40
22
3
4 139
4 204

2019
307
51
22
0
380

2020
40
22
3
4 139
4 204

2019
307
51
20
0
378

Moderföreningen
Basarintäkter
Annonsintäkter
Vinst vid avyttring av inventarier
Statlig sjuklöneersättning
Summa

Not 6 Operationella leasingavtal
Moderföreningen
I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda inventarier.
Storleken på de framtida leasingavtalen redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer
inte. Inventarier leasas på tre år med möjligt utköp. Bilar leasas på tre år med möjligt utköp.

2020-12-31

2019-12-31

Utgifter som leasetagare
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år
Summa

9 623
15 067
24 690

9 151
14 828
23 979

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Summa

10 015
10 015

10 149
10 149

Uppgifter som leasegivare
Förfaller till betalning inom ett år
Summa

26 721
26 721

26 624
26 624

100 218
100 218

98 139
98 139

Under perioden intäktsförda leasingavgifter
Summa

Föreningen äger fastigheter som hyrs ut som seniorbostäder. Enligt avtal löper hyresperioden med tre
månaders uppsägningstid för dessa. Föreningen hyr också ut lokaler med avtalade uppsägningstider om
nio månader.
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Not 7 Ersättning till revisorerna
Koncernen
Revision
PwC
Allegretto revision
Summa

2020

2019

383
20
403

352
22
374

2020

2019

360
20
380

338
22
360

2020

2019

240
55
295

241
54
295

1 844
407
121 003
123 254

1 775
342
116 310
118 426

39 112
687
8 908
2 056
50 764

38 823
730
8 996
1 940
50 489

174 018

168 915

Moderföreningen
Revision
PwC
Allegretto revision
Summa

Not 8 Personal
Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören
Löner och ersättningar till styrelsen
Löner och ersättningar till övriga
Summa
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga personalkostnader
Summa
Totalt
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För VD i Blomsterfonden och koncernen har avtal träffats, varigenom VD har rätt till avgångsvederlag
om 24 månadslöner med samordning vid uppsägning från föreningen 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 kkr per år.
Moderföreningen och koncernen
Styrelseledamöter
Antal på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt

2020

2019

3
4
7

3
4
7

2020

2019

239
55
294

240
54
294

1 844
407
120 841
123 092

1 775
342
116 146
118 263

2020

2019

39 078
687
8 909
2 056
50 729

38 803
730
8 996
1 939
50 469

173 821

168 732

Sjukfrånvaro

%

%

Total sjukfrånvaro
-varav korttidsfrånvaro

8,8
3,7

6,7
2,5

Moderföreningen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till verkställande direktören
Löner och ersättningar till styrelsen
Löner och ersättningar till övriga
Summa

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

Med korttidsfrånvaro avses sjukfrånvaro under högst 14 dagar.
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Moderföreningen och Koncernen

Räntekostnader
Summa

2020-12-31

2019-12-31

6 953
6 953

6 548
6 548

2020-12-31

2019-12-31

58 291
773
-25
0
59 039

54 909
1 697
-25
1 710
58 291

-50 075
22
-1 896
-51 949

-47 449
21
-2 647
-50 075

7 090

8 216

2020-12-31

2019-12-31

57 092
773
-25
0

53 684
1 698

Not 10 Maskiner och inventarier
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning
Omföring från påg nyanläggningar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning
Årets avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Moderföreningen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning
Omföring från påg nyanläggningar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

57 840

1 710
57 092

-48 900
22
-1 877
-50 754

-46 267

7 085

8 193

-2 632
-48 899
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Not 11 Byggnader och mark
Moderföreningen och Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omföring från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde
Verkligt värde

2020-12-31

2019-12-31

1 016 375
27 610
0
1 043 985

962 331
27 251
26 793
1 016 375

-171 432
-22 839
-194 271

-150 523
-20 909
-171 432

849 714

844 943

849 714
3 075 000

844 943
2 985 000

Samtliga av föreningens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.
I mars 2021 gjordes en extern värdering av fastigheterna för bedömning av deras verkliga värde. Det
verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priset på en aktiv marknad, justerat, om så krävs,
för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge och skick. Marknadsvärdet per
2020-12-31 är baserat på den värdering som gjordes i mars 2021.
Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka
fastighetens verkliga värde.

Not 12 Pågående nyanläggningar
Moderföreningen och Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Under året nedlagda kostnader
Under året färdigställda tillgångar byggnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 475
19 684
0
34 159

21 708
21 271
-28 504
14 475

Utgående redovisat värde

34 159

14 475
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetald tomträttsavgäld
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda avtalskostnader
Förutbetalda hyreskostnader äldreboende
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

2020-12-31

2019-12-31

498
420
1 353
2 884
1 161
6 316

498
596
1 557
2 876
1 121
6 648

2020-12-31

2019-12-31

498
420
1 353
2 884
1 155
6 310

498
596
1 557
2 876
1 121
6 648

2020-12-31

2019-12-31

10 000

10 000

2020-12-31

2019-12-31

335
5 074
5 970
3 174
8 279
5 016
27 848

247
3 333
4 675
2 712
8 287
3 948
23 202

Moderföreningen
Förutbetald tomträttsavgäld
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda avtalskostnader
Förutbetalda hyreskostnader äldreboende
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

Not 14 Checkräkningskredit
Moderföreningen och Koncernen
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa
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Moderföreningen
2020-12-31

2019-12-31

335
5 066
5 969
3 171
8 279
4 998
27 818

247
3 329
4 639
2 707
8 287
3 929
23 138

2020-12-31

2019-12-31

16 381
16 381

16 381
16 381

16 381
-16 381

-16 381
-16 381

0

0

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Not 16 Andelar i dotterföretag
Moderföreningen
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
Antal aktier
AB Blomstergårdar
Org.nr 556023-4238
Säte Danderyds kommun

4000

Andel
100%

Nom.värde (kr)

Bokf.värde (kr)

100

0

Not 17 Ändamålsbestämda medel
Moderföreningen och Koncernen
Folke Bernadottes fond
Carl och Matilda Blomqvists fond
Linnea och Carl Rydéns fond för personal
Summa

2020-12-31

2019-12-31

25
11
55
91

25
11
55
91
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Not 18 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Moderföreningen
2020-12-31

2019-12-31

358
100
-119
339

294
100
-36
358

324
15
339

343
15
358

2020-12-31

2019-12-31

554 018
554 018

554 018
554 018

2020-12-31

2019-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

517 792
517 792

518 692
518 692

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

900
900

900
900

2020-12-31

2019-12-31

81
81

81
81

Ingående balans
Erhållet under året
Ianspråktaget under året
Summa
Specifikation av utgående balans
Övriga bidrag till verksamheten
Offentliga bidrag till verksamheten
Summa

Not 19 Ställda säkerheter
Moderföreningen och Koncernen
För skulder till kreditinstitut:
Avseende skulder till kreditinstitut, fastighetsinteckningar
Summa

Not 20 Räntebärande skulder
Moderföreningen

Not 21 Eventualförpliktelser
Moderföreningen
Utfästelse av hyresrätter
Summa
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Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
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Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Blomsterfonden, org.nr 802005-1465

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Föreningen
Blomsterfonden för år 2020.
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 2020 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
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en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

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

•

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

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

•

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

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Föreningen Blomsterfonden för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen, samt styrelsen som
har ansvaret för förslaget till dispositionen beträffande föreningens resultat.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens resultat, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens resultat grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Eva Stein
Auktoriserad revisor
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Stöd vår t arbete!
Vill du stödja Blomsterfondens verksamhet för ett starkt, friskt och innehållsrikt liv efter sextio, betala
in en gåva på vårt 90-konto PG 90 25 30-5 eller swisha direkt till 9025305. Vill du bli medlem, anmäl dig
direkt på vår hemsida www.blomsterfonden.se.
Blomsterfondens omfattande sociala verksamhet för trygghet, mening, glädje och gemenskap i vardagen finansieras till
största delen av insamlade medel och medlemsavgifter. De som stödjer oss kan känna sig säkra på att deras gåvor alltid går
in i verksamheten till de äldres bästa. Föreningen har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Blomsterfonden är även medlem i Giva Sverige och följer Giva Sveriges kvalitetskod.

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921

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

