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Styrelsen och verkställande direktören för Föreningen Blomsterfonden avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. 
  
  

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 och följer Giva Sveriges kvalitetskod, samt redovisar enligt 
Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Blomsterfonden har ett 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 
samt medlemsavgifter och 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. 
  
  
Blomsterfonden 100 år 
Under 2021 har Blomsterfonden firat att föreningen verkat i 100 år för äldre. 
  
Trots den pågående pandemin (Corona/Covid-19) kunde föreningen fira och glädjas med anpassade 
jubileumsaktiviteter utifrån rådande restriktioner. De flesta jubileumsaktiviteter har under året hållits 
digitalt, med undantag för jubileumsturnén runt alla seniorboenden. Jubileumsturnén firades med start den 
27 maj på Blomsterfondens första seniorboende Röda bergen. Blomsterfondens ordförande och VD 
deltog tillsammans med representanter från intresseföreningarna inom Blomsterfonden. En jubileumstavla 
över Röda bergen överlämnades till alla seniorboenden som ett minne av Blomsterfondens 100 år som 
förening. 
  
Under året har många medlemmar och hyresgäster bidragit med berättelser om Blomsterfondens historia 
och människorna i Blomsterfonden under de gångna 100 åren.   
  
Med anledning av Blomsterfondens 100-årsfirande har ett flertal jubileumsaktiviteter tagits fram och 
genomförts: 

• En jubileumswebbplats har tillskapats 
• Ett jubileumsnummer av medlemstidningen Alma har givits ut 
• Jubileumstavlor av Blomsterfondens seniorbostäder har skapats av konstnären Barbro 

Ingvaldsson  
• Planering av H.M. Drottning Silvias Jubileumsstig i Älvsjö/Liseberg har påbörjats 
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De övergripande målen uppfyllda   
Coronapandemin fortsatte drabba omvärlden och Sverige under 2021. Blomsterfondens styrelse och 
ledning har under året noggrant följt pandemins utveckling och kontinuerligt vidtagit åtgärder för att 
begränsa smitta och negativa konsekvenser, utifrån rekommendationer från statliga myndigheter som 
Folkhälsomyndigheten, kommuner och Stockholmsregionen (Hälso- och sjukvården).  
  
Blomsterfonden har trots ett fortsatt oroligt år 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 55 035 personer (54 460), vilket motsvarar en ökning med 
1 % (2 %) under året.  
  
Under året har ett nytt medlemssystem införts vilket bidragit till en ökad effektivisering, digitalisering 
samt förbättrat kommunikationen med medlemmarna. 
  
Medlemsaktiviteterna har under året erbjudits övervägande digitalt. Aktiviteterna har i huvudsak syftat till 
att bibehålla ett engagemang för Blomsterfondens verksamhet och skapa en trygghet under rådande 
pandemi.  
  
Under året hölls för första gången en direktsänd föreningsstämma, vilket bidrog till att fler medlemmar 
kunde delta på föreningsstämman från hela landet, trots pågående pandemi. Omröstningen skedde genom 
förhandsröstning med e-post och poströster. 
  
  
Seniorboende 
Sedan 1921 äger och förvaltar Blomsterfonden seniorbostäder i Stockholm. Under året har 74 (58) nya 
seniorhyresgäster kontrakterats. 
  
Löpande-/planerat underhåll och reparationer har uppgått till 4,7 mkr (5,4) och investeringar till 61,2 mkr 
(45,4). 
  
Under hösten 2021 tomställdes det första huset på Ringvägen inför kommande stambyte, ombyggnation 
och tillgänglighetsanpassning. Evakueringen av hyresgästerna skedde på ett så smidigt och betryggande 
sätt som möjligt och i samråd med hyresgästen, för att försäkra att behov och önskemål blev 
tillgodosedda. Innan årsskiftet kunde markarbetena med schaktning och dränering påbörjas. När 
bygglovet godkändes under hösten, blev det klart att Blomsterfonden får möjlighet att förutom planerad 
renovering även tillskapa lägenheter på vindarna samt bygga balkonger till lägenheterna. 
  
Under året färdigställdes renoveringen av köket och restaurangen i Villa Svalnäs. En omfattande 
slyröjning utfördes också vid anläggningen på Svalnäs, vilket resulterade i en ljusare och mer tillgänglig 
skog för våra boende. I samband med detta iordningställdes också en 100-årsrabatt, i slänten nedanför 
Villa Svalnäs, som alla kunde njuta av under jubileumsårets inledning. Vid anläggningen på Liseberg 
utfördes en större renovering av skyddsrummen, med uppgradering av tekniska installationer och 
utrustning. 
  
En kundundersökning bland seniorerna gjordes i slutet av året, för att undersöka nöjdheten av 
fastighetsverksamheten. Resultatet blev 87 % nöjdhet (85 %). 
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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 
till störst del genom insamlade medel och medlemsavgifter. 
  
Blomsterfondens Äldresupport har mottagit ca 1120 samtal (1230) varav en del samtal också resulterat i 
90 (130) 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 1330 (1225) personer tränat regelbundet på Blomsterfondens ÄldrePowergym. 
ÄldrePowergymen har varit öppna hela året för enskild träning. Det ökade intresset beror på att övriga 
aktiviteter varit inställda. 
Under året har Blomsterfondens stödlinje fortsatt vara öppen för att ge hyresgästerna möjlighet att ringa 
en ”Corona-support” där de kunnat få stöd och råd för att känna sig trygga. Totalt har supporten mottagit 
ca 870 samtal (850).  
  
Värdinnornas arbetsuppgifter har under året förändrats från att medverka i sociala aktiviteter och 
gemensamma arrangemang, till att de i stället dagligen handlat och givit råd/service åt enskilda 
hyresgäster. 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 
på grund av pandemin. 
  
Mötesplatsen i Nacka Forum skulle ha öppnat i mars 2020, något pandemin förhindrade. I maj 2021 
öppnade verksamheten för besökare och under året har mötesplatsen haft ca 580 deltagare. Där erbjuds 
hälsofrämjande aktiviteter som tex. inomhusboule, sittgympa, stavgång, musikstunder och caféträffar.  
  
En kundundersökning bland seniorerna gjordes i slutet av året, för att undersöka nöjdheten av den sociala 
verksamheten. Resultatet blev 90 % nöjdhet (87 %). 
  

  
Vård och omsorg  
Blomsterfonden driver biståndsbedömd vård- och omsorg i form av hemtjänst och äldreboenden (vård- 
och omsorgsboende) i Stockholms stad och i Danderyds kommun. Blomsterfondens äldreboenden drivs i 
egna fastigheter vid Älvsjö/Liseberg och Djursholm/Svalnäs, samt på uppdrag av Danderyds kommun vid 
Tallgården i Enebyberg. Blomsterfondens äldreboenden erbjuder demensvård och somatisk vård.  
  
Under året genomförde inte Socialstyrelsen oberoende kvalitetsundersökningar, vilket tyvärr innebar att 
det övergripande resultatet för Blomsterfondens äldreboenden inte kunde jämföras med 2020 års resultat 
som uppgick till 95 % nöjdhet. På grund av den uteblivna undersökningen kunde heller inte 
Blomsterfondens hemtjänst mätas och jämföras med resultatet på 91 % nöjdhet för 2020. 
Blomsterfondens vård- och omsorgsverksamhet arbetar dock regelbundet med kvalitetshöjande åtgärder 
utifrån egna genomförda undersökningar samt inkomna synpunkter och klagomål. Detta görs för att 
ständigt utveckla vården och omsorgen för våra boenden och hemtjänstkunderna.   
  
På grund av pandemin har större gemensamma aktiviteter uteblivit, vilket har inneburit att vi i stället 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. 
  
Om smitta uppstått på ett specifikt boende har vi alltid informerat närstående om den uppkomna 
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situationen och vilka åtgärder som vidtagits. Närstående som behövt råd och stöd har kunnat ringa 
Blomsterfondens stödlinje Äldresupport. Med regelbundna informationsbrev till närstående och 
medarbetare har tryggheten och säkerheten kunnat bibehållas under hela året. 

Blomsterfonden har ökat insatserna för att stärka arbetet med att förhindra smittspridning i samband med 
coronapandemin. Aktuella rutiner och kunskap om basala hygienrutiner och klädregler både hos 
medarbetare och ledning är viktiga faktorer för att motverka smittspridning. 

Under året har vi också fortsatt utvecklingen av arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. 
Korttidssjukfrånvaron uppgick till 4,0 % (3,7 %) vilket är en naturlig ökning från en låg nivå eftersom 
medarbetarna uppmanades att stanna hemma vid minsta symptom om sjukdom. Under året har 
medarbetarundersökningar utförts. Alla chefer inom vård och omsorg har genomgått 
arbetsmiljöutbildningar.  
  
På Lisebergs äldreboende totalrenoverades en avdelning med sju lägenheter och en installation av ett nytt 
brandlarm har utförts. 
  
Blomsterfonden och Stena Fastigheter har under hösten tecknat avtal om ett nytt äldreboende i Fisksätra.  
Äldreboendet kommer att kunna erbjuda ca 84 bostäder och beräknas vara klart för inflyttning hösten 
2024. 
  
  
AB Blomstergårdar 
AB Blomstergårdar är ett helägt dotterbolag som ingår i Föreningen Blomsterfonden och utför RUT-
tjänster och ”Mötesplats för seniorer” i Nacka kommun. Blomstergårdar redovisar en vinst för året på 172 
kkr (79).  
  
  

 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 är valda av fyra oberoende organisationer; Stockholms Stifts Domkapitel, Stockholms 
Läkarförening, Sveriges Advokatsamfund och SPF Seniorerna, samt tre ordinarie ledamöter och två 
suppleanter valda av medlemmar på föreningsstämman. Under året har styrelsen träffats i sammanträden 
och strategidagar vid totalt 9 tillfällen. På grund av pandemin har 8 av mötena skett digitalt via Teams. 
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Väsentliga händelser 2021 och framtida utveckling  
Under 2021 har Blomsterfonden firat att föreningen funnits och verkat i 100 år för äldre. 
H.M Drottning Silvia har åtagit sig beskyddarskapet för Blomsterfondens 100-årsjubileum. 
Jubileumsfirandet planeras att avslutas med en invigning av H.M. Drottning Silvias Jubileumsstig i 
Liseberg den 20 maj 2022. 
  
• Under 2021 har världen och Sverige varit fortsatt drabbad av coronapandemin. 

 
• Blomsterfonden har trots pandemin uppnått de övergripande målen om kvalitet/nöjdhet i 

verksamheten med ett positivt ekonomiskt resultat. 
  

• För första gången hölls en direktsänd föreningsstämma. Stämman hölls liksom föregående år utan 
fysiskt deltagande medlemmar och omröstningen på stämman genomfördes med röstning i förväg 
genom e-post och poströster. 

  
• Blomsterfonden och Stena Fastigheter har under året tecknat avtal om ett nytt äldreboende i 

Fisksätra. Äldreboendet kommer att erbjuda ca 84 bostäder. 
 
• Styrelsen och ledningen kommer de kommande åren att aktivt arbeta för att få till fler senior- och 

äldreboenden i enlighet med Blomsterfondens trygghetskoncept. 
  
  
Förvaltade stiftelser 
Blomsterfonden förvaltar ett antal stiftelser 14 (14) som bildats i syfte att stödja verksamhetens ändamål. 
Avkastningen före förvaltningskostnader uppgick under året till 814 kkr (636). Den totala förmögenheten 
i stiftelserna vid årets utgång var 12,5 mkr (12,4) och under året beviljade anslag uppgick till 319 kkr 
(282). 
  
  
Användning av finansiella instrument 
Blomsterfonden har som policy att omedelbart sälja aktier och andra värdepapper som erhållits som gåva 
och därmed inte bedriva placeringsverksamhet. Under året har ingen sådan gåva erhållits 
  
  
Resultat och ställning  
Koncernen redovisade under 2021 ett resultat om 21,1 mkr (27,6). Totalt uppgick intäkterna för året till 
331,9 mkr (323,1). Insamlade medel utgjorde 1,4 mkr (1,5) och bidrag från organisationer och 
myndigheter 6,7 mkr (4,8). Resultatet på verksamhetsnivå uppgick till 27,6 mkr (34,5).  
  
Fastighetsverksamheten redovisade under året ett driftnetto på 46,2 mkr (52,6). Belåningsgraden uppgick 
till 17,4 % (17,2) av det expertbedömda marknadsvärdet av fastigheterna. Den genomsnittliga låneräntan 
låg under året på 1,2 % (1,3).  
  
Under året redovisade vårdverksamheten ett överskott om 8,9 mkr (8,3) och en vårdmarginal på 4,1 % 
(4,0). Beläggningsgraden i äldreboendet har varit 97,0 % (94,3). Antalet beläggningsbara platser har varit 
sju färre än föregående år, då en avdelning hållits stängd på grund av renovering. Genom att anpassa 
bemanningen efter beläggningsgraden samt en hög kostnadsmedvetenhet, samtidigt som staten också 
bidragit med medel för att kompensera för höga sjukskrivningskostnader och merkostnader på grund av 
pandemin, har resultatet kunnat redovisas till en högre nivå än året innan.     
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Flerårsöversikt           
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning (mkr) 306 297 295 288 258 
Res. efter finansiella poster (mkr) 21 28 21 29 26 
Balansomslutning (mkr) 980 940 916 889 855 
Avkastning på eget kap. (%) 5,3 7,5 6,0 8,8 8,7 
Rörelsemarginal (%) 8,3 10,7 8,7 10,9 11,0 
Soliditet (%) 40,4 39,9 37,5 36,8 34,8 
Medelantal anställda 301 296 295 297 287 
Korttidsfrånvaro upp till14 dgr  4,00 3,70 2,50 2,45 2,25 
Totalt antal medlemmar 55 035 54 460 53 298 50 138 47 451 
Kontrakterade seniorbostäder 74 58 87 83 215 
Totalt antal vårddygn 66 880 67 611 70 303 70 672 71 486 
Beläggningsgrad vårdplatser (%) 97,0 94,3 98,3 98,8 99,9 
            
Nyckeltalsdefinitioner framgår av 
not 1.            
            

Förändring av eget kapital 

Koncernen 
Kapital- 

behållning 
Balanserat 

kapital 
Ändamålsbe- 

stämda medel 
Årets 

resultat Totalt 
       
Belopp vid årets ingång 15 000 332 275 91 27 638 375 004 
Omföring av föregående 
års resultat  27 638  -27 638 0 
Årets resultat    21 063 21 063 
Belopp vid årets utgång 15 000 359 913 91 21 063 396 067 
       

Moderföreningen  
Kapital 

behållning 
Balanserat 

kapital 
Ändamålsbe- 

stämda medel 
        Årets 
      resultat        Totalt 

       
Belopp vid årets ingång 15 000 331 360 91      27 559     374 010 
Omföring av föregående 
års resultat  27 559      -27 559           0 
Årets resultat         20 891      20 891 
Belopp vid årets utgång 15 000 358 919 91      20 891     394 901 
       
            

Förslag till resultatdisposition Moderföreningen 
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: (kronor): 
  
balanserat kapital (inkl. ändamålsbestämda medel) 359 009 320 
årets resultat 20 891 097 
 379 900 417 
  
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att: 
i ny räkning överförs 379 900 417 



Föreningen Blomsterfonden 
Org.nr 802005-1465     

8 (27) 
  

          

Koncernens 

Resultaträkning 
kkr 

Not 
1 

2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

  
  

 

 
Verksamhetens intäkter           
Nettoomsättning 2 305 556   297 483   
Medlemsavgifter   15 592   15 146   
Gåvor 3 1 391   1 547   
Bidrag 4 6 669   4 754   
Övriga intäkter 5  2 700   4 204   
Summa verksamhetens intäkter   331 908   323 134   
            
Verksamhetens kostnader           
Övriga externa kostnader 6,7 -99 283   -89 788   
Personalkostnader 8 -177 363   -174 018   
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 10,11  -27 685   -24 736   
Summa verksamhetens kostnader   -304 331   -288 543   
            
Verksamhetsresultat   27 577   34 591   
            
Resultat från finansiella investeringar           
Räntekostnader och liknande resultatposter  9 -6 514   -6 953   
Summa resultat från finansiella investeringar   -6 514   -6 953   
            
Resultat efter finansiella investeringar   21 063   27 638   
            
Årets resultat   21 063   27 638   
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Koncernens 

Balansräkning 
kkr 

Not 
1 

2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 11 871 958   849 714   
Inventarier 10 10 369   7 090   
Pågående nyanläggningar 12 46 393   34 159   
            
Summa anläggningstillgångar   928 720   890 963   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Råvaror och förnödenheter   312   436   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   34 055   22 362   
Fordringar hos förvaltade stiftelser   1 819   1 332   
Övriga kortfristiga fordringar   7 400   5 670   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 834   6 316   
    50 108   35 680   
            
Kassa och bank 14  1 290   13 462   
            
Summa omsättningstillgångar   51 710   49 578   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   980 430   940 541   
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Koncernens 

Balansräkning 
kkr 

Not 
1 

2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Kapitalbehållning   15 000   15 000   
            
Fritt eget kapital           
Balanserat kapital   359 913   332 275   
Ändamålsbestämda medel 17 91   91   
Årets resultat   21 063   27 638   
            
Summa eget kapital   396 067   375 004   
            
Långfristiga skulder 20         
Skulder till kreditinstitut   531 892   517 792   
            
Kortfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 20 900   900   
Leverantörsskulder   15 769   11 856   
Övriga skulder   8 666   7 141   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 27 136   27 848   
    52 471   47 745   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   980 430   940 541   
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Koncernens 

Kassaflödesanalys 
kkr 

Not 
1 

2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

  
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Verksamhetsresultat före finansiella poster   27 577   34 591   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   69   3   
Justering avskrivningar  27 685  24 736  
Erlagd ränta  -6 514  -6 953  
   48 817   52 377   
           
Förändring av varulager   124   134   
Förändring av kortfristiga fordringar   -14 495   -892   
Förändring av kortfristiga skulder   4 792   -2 092   
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten   39 238   49 527   
      
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -65 510   -48 067   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -65 510   -48 067   
 
Finansieringsverksamheten           
Upptagna lån   15 000   0   
Amortering av lån   -900   -900   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    14 100   -900   
      
Årets kassaflöde   -12 172   560   
           
Likvida medel vid årets början   13 462   12 902   
Likvida medel vid årets slut   1 290   13 462   
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Moderföreningens 

Resultaträkning 
kkr 

Not 
1 

2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

  
  

 

 
Verksamhetens intäkter           
Nettoomsättning 2 304 555   296 808   
Medlemsavgifter   15 592   15 146   
Gåvor 3 1 391   1 547   
Bidrag 4 6 669   4 754   
Övriga intäkter 5 2 700   4 204   
Summa verksamhetens intäkter   330 907   322 459   
            
Verksamhetens kostnader           
Övriga externa kostnader 6,7 -98 608   -89 409   
Personalkostnader 8 -177 209   -173 821   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10,11  -27 685   -24 717   
Summa verksamhetens kostnader   -303 502   -287 947   
            
Verksamhetsresultat   27 405   34 512   
            
Resultat från finansiella investeringar           
Räntekostnader och liknande resultatposter  9 -6 514   -6 953   
Summa resultat från finansiella investeringar   -6 514   -6 953   
            
Resultat efter finansiella investeringar   20 891   27 559   
            
Årets resultat   20 891   27 559   

 
 
Förändring av ändamålsbestämda medel 
Årets resultat enligt resultaträkningen      20 891         27 559 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel         17                     0              0   
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital     20 891           27 559 
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Moderföreningens 

Balansräkning 
kkr 

Not 
1 

2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 11 871 958   849 714   
Inventarier 10 10 364   7 085   
Pågående nyanläggningar 12 46 393   34 159   
            
Finansiella anläggningstillgångar 16       
Andelar i koncernföretag             0             0  
 
Summa anläggningstillgångar       928 715       890 958  
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Råvaror och förnödenheter   312   436   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   33 590   22 198   
Fordringar hos förvaltade stiftelser   1 819   1 332   
Övriga kortfristiga fordringar   7 317   5 588   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 828   6 310   
    49 554   35 428   
            
Kassa och bank 14 1 030   13 035   
            
Summa omsättningstillgångar   50 896   48 899   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   979 611   939 857   
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Moderföreningens 

Balansräkning 
kkr 

Not 
1 

2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Kapitalbehållning   15 000   15 000   
            
Fritt eget kapital           
Balanserat resultat   358 919   331 360   
Ändamålsbestämda medel 17 91   91   
Årets resultat   20 891   27 559   
Summa eget kapital   394 901   374 010   
            
Långfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 20 531 892   517 792   
            
Kortfristiga skulder           
Skulder till dotterbolag  512   442   
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 18 1 586   339   
Skulder till kreditinstitut 20  900   900   
Leverantörsskulder   15 724   11 777   
Övriga skulder   6 996   6 779   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 27 100   27 818   
           52 818          48 055  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   979 611   939 857   
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Moderföreningens 

Kassaflödesanalys 
kkr 

Not 
1 

2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

  
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat före finansiella poster   27 405   34 512   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   69   3   
Justering för avskrivningar   27 685   24 717   
Erlagd ränta   -6 514   -6 953   
   48 645   52 279   
           
Förändring av varulager och pågående arbete   124   134   
Förändring av kortfristiga fordringar   -14 126   -828   
Förändring av kortfristiga skulder   4 762   -2 090   
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten   39 405   49 495   
           
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -65 510   -48 067   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -65 510   -48 067   
            
Finansieringsverksamheten           
Upptagna lån   15 000   0   
Amortering av lån   -900   -900   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   14 100   -900   
            
Årets kassaflöde   -12 005   528   
           
Likvida medel vid årets början   13 035   12 507   
Likvida medel vid årets slut   1 030   13 035   
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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 för Ideella 
föreningar (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      50 år 
Byggnader 
Stomme       100 år 
Tak       25-50år 
Fasad       50 år 
Inre ytskikt       20-50 år 
Inredning bygg      25-50 år 
Installationer      10-100 år 
      
Byggnadsinventarier      10-25 år  
Maskiner och inventarier      10 år 
                
Datorer       3 år 
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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 
  2021-12-31 2020-12-31   
      
Äldreboende 151 433 150 058   
Hyror 99 470 100 474   
Hemtjänst 53 375 45 981   
Övriga intäkter 1 278 970   
Summa  305 556 297 483   
        

Moderföreningen 
  2021 2020   
        
Äldreboende 151 433 150 058   
Hyror 99 470 100 474   
Hemtjänst 53 375 45 981   
Övriga intäkter 277 295   
Summa  304 555 296 808   
        

Not 3 Insamlade medel 
Moderföreningen och Koncernen 
  2021 2020   
        
Donationer och gåvor 1 391 1 547   
Summa 1 391            1 547  
    
Gåvor ej redovisade i resultaträkningen (uppskattade 
belopp) 2021 2020   

  
Annonser       550        590 
Överblivna basarföremål       35          20 
Summa       585        610 
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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 2 050 timmar. 
 
 
Not 4 Bidrag 
Moderföreningen och Koncernen 
  2021 2020   
Privaträttsliga bidrag       
Ruth och Rickard Julins stiftelse 800 0   
Hedlunds stiftelse 0 18   
Sthlm Stads donationsstiftelse 4 0   
Olle Engkvists stiftelse 0 100   
Hiertas Minne 0 150   
Summa  804 268   

 
 Offentliga bidrag 
Statliga bidrag för personal 1 166 974 

 Övriga statliga och kommunala bidrag     4 699        3 512 
 Summa       5 865        4 486 
 
Totalt       6 669        4 754 
 
Not 5 Övriga intäkter 
Moderföreningen och Koncernen 
  2021 2020   
Basarintäkter 84 40   
Annonsintäkter 8 22   
Vinst vid avyttring av inventarier 0 3   
Statlig sjuklöneersättning 2 221 4 139   
Lönebidrag från Arbetsförmedlingen 387 0  
Summa  2 700 4 204   
    

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. 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
Utgifter som leasetagare     
Förfaller till betalning inom ett år 10 013 9 623   
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 16 662 15 067   
Summa  26 675 24 690   
       
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 10 377 10 015   
Summa  10 377 10 015   
Uppgifter som leasegivare     
Förfaller till betalning inom ett år 25 114 26 721   
Summa  25 114 26 721   
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      2021-12-31      2020-12-31  
        
Under perioden intäktsförda leasingavgifter 99 346 100 218   
Summa  99 346 100 218   
        

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. 
  
  
Not 7 Ersättning till revisorerna 
Koncernen 
  2021 2020   
Revision       
PwC 360 383   
MOORE Allegretto revision 20 20   
Summa 380 403   
    

Moderföreningen 
  2021 2020   
Revision       
PwC 340 360   
MOORE Allegretto revision 20 20   
Summa 360 380   
        

  
Not 8 Personal 
Koncernen 
  2021 2020   
Medelantalet anställda     
Kvinnor 239 240   
Män 62 55   
  301 295   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader      
Löner och ersättningar till verkställande direktören 1 892 1 844   
Löner och ersättningar till styrelsen 413 407   
Löner och ersättningar till övriga 122 482 121 003   
Summa  124 787 123 254   
        
Sociala avgifter enligt lag och avtal 40 533 39 112   
Pensionskostnader för verkställande direktören 893 687   
Pensionskostnader för övriga anställda 9 397 8 908   
Övriga personalkostnader 1 753 2 056   
Summa  52 576 50 764   
        
Totalt 177 363 174 018   
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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             2021             2020   
Antal på balansdagen    
Kvinnor 4 3   
Män 3 4   
Totalt  7 7   
    

 
        

Moderföreningen 
  2021 2020   
Medelantalet anställda     
Kvinnor 239 239   
Män 61 55   
Totalt  300 294   
        
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader      
Löner och ersättningar till verkställande direktören 1 892 1 844   
Löner och ersättningar till styrelsen 413 407   
Löner och ersättningar till övriga 122 366 120 841   
Summa  124 671 123 092   
 
    
              2021            2020   
    
Sociala avgifter enligt lag och avtal 40 496 39 078   
Pensionskostnader för verkställande direktören 893 687   
Pensionskostnader för övriga anställda 9 397 8 909   
Övriga personalkostnader 1 752 2 056   
Summa  52 538 50 729   
        
Totalt 177 209 173 821   
        
    
     
        
        
Sjukfrånvaro % %   
Total sjukfrånvaro 9,92 8,80   
-varav korttidsfrånvaro 4,00 3,70   
        
Med korttidsfrånvaro avses sjukfrånvaro under högst 14 dagar. 
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
      
Räntekostnader 6 514 6 953   
Summa  6 514 6 953   
        

 
  
  
  
Not 10 Maskiner och inventarier 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 59 039 58 291   
Inköp 2 220 773   
Försäljning 0 -25   
Utrangering -2 133 0   
Omföring från påg nyanläggningar 3 887 0   
Utgående ack. anskaffningsvärden 63 013 59 039   
        
Ingående avskrivningar -51 949 -50 075   
Försäljning 0 22   
Utrangering 2 064 0   
Årets avskrivningar -2 759 -1 896   
 -52 644 -51 949   
        
Utgående restvärde enligt plan 10 369 7 090   
        

Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärde 57 839 57 092   
Inköp 2 220 773   
Försäljning 0 -25   
Utrangering -981 0   
Omföring från påg nyanläggningar 3 887 0   
Utgående anskaffningsvärden 62 965 57 839   
        
Ingående avskrivningar -50 754 -48 900   
Försäljning 0 22   
Utrangering 912 0   
Årets avskrivningar -2 759 -1 877   
Utgående ack. avskrivningar -52 601 -50 754   
        
Utgående restvärde enligt plan 10 364 7 085   
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Not 11 Byggnader och mark 
Moderföreningen och Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 043 986 1 016 375   
Inköp 25 014 27 610   
Omföring från pågående nyanläggningar 22 155 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 091 155 1 043 985   
        
Ingående avskrivningar -194 272 -171 432   
Årets avskrivningar -24 925 -22 839   
Utgående ackumulerade avskrivningar -219 197 -194 271   
        
Utgående redovisat värde 871 958 849 714   
        
Uppgifter om förvaltningsfastigheter       
Redovisat värde 871 958 849 714   
Verkligt värde 3 252 000 3 075 000   
        

Samtliga av föreningens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. 
 
I mars 2022 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 2021-
12-31 är baserat på den värdering som gjordes i mars 2022.  
 
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 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 34 159 14 475   
Under året nedlagda kostnader 38 276 19 684   
Under året färdigställda anläggningar -26 042 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 393 34 159   
        
Utgående redovisat värde 46 393 34 159   
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förutbetald tomträttsavgäld 498 498   
Förutbetalda försäkringspremier 639 420   
Förutbetalda avtalskostnader 1 522 1 353   
Förutbetalda hyreskostnader äldreboende 2 965 2 884   
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 210 1 161   
Summa  6 834 6 316   
        

Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förutbetald tomträttsavgäld 498 498   
Förutbetalda försäkringspremier 639 420   
Förutbetalda avtalskostnader 1 522 1 353   
Förutbetalda hyreskostnader äldreboende 2 965 2 884   
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 204 1 155   
Summa  6 828 6 310   
        

Not 14 Checkräkningskredit 
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 000 10 000   
        

  
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Upplupna räntekostnader 303 335   
Upplupna löner 3 937 5 074   
Upplupna semesterlöner 6 241 5 970   
Upplupna sociala avgifter 3 538 3 174   
Förutbetalda hyror 8 181 8 279   
Övriga poster 4 936 5 016   
Summa  27 136 27 848   
    

Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Upplupna räntekostnader 303 335   
Upplupna löner 3 930 5 066   
Upplupna semesterlöner 6 240 5 969   
Upplupna sociala avgifter 3 536 3 171   
Förutbetalda hyror 8 181 8 279   
Övriga poster 4 910 4 998   
Summa  27 100 27 818   
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Not 16 Andelar i dotterföretag 
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 16 381 16 381   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 381 16 381   
        
Ingående nedskrivningar -16 381 -16 381   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -16 381 -16 381   
        
Utgående restvärde enligt plan 0 0   
        
        

                                        Antal aktier   Andel   Nom.värde (kr)   Bokf.värde (kr) 
 
AB Blomstergårdar                         4000       100%        100                0                  
Org.nr 556023-4238 
Säte Danderyds kommun 
  
  
Not 17 Ändamålsbestämda medel 
Moderföreningen och Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Folke Bernadottes fond 25 25   
Carl och Matilda Blomqvists fond 11 11   
Linnea och Carl Rydéns fond för personal 55 55   
Summa  91 91   
        

  
  
  
  
Not 18 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående balans 339 358   
Erhållet under året 1 251 100   
Ianspråktaget under året -4 -119   
Summa  1 586 339   
    
Specifikation av utgående balans      
Övriga bidrag till verksamheten 1 571 324   
Offentliga bidrag till verksamheten 15 15   
Summa  1 586 339   
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Not 19 Ställda säkerheter 
Moderföreningen och Koncernen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
För skulder till kreditinstitut:     
Avseende skulder till kreditinstitut, fastighetsinteckningar 554 018 554 018   
Summa  554 018 554 018   
        

  
Not 20 Räntebärande skulder 
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 531 892 517 792   
Summa  531 892 517 792   
        
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 900 900   
Summa  900 900   
        
        
        

Not 21 Eventualförpliktelser 
Moderföreningen 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Utfästelse av hyresrätter 81 81   
Summa  81 81   
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Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 
  
  
  
    
Ewa Samuelsson Bo Haslum 
Ordförande   
    
    
    
Bert-Ove Johansson Gunnar Berglund 
    
    
    
    
Johanna Cerwall Eva Malmfors 
    
    
    
    
Monica Ulfhielm Ulf Thörnevik 
  Verkställande direktör 
    

  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 
  
  
  
  
Jens Persson Eva Stein 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 



                                                                                                         

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 2021.  

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 2021 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 direktör som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktör 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 
direktör 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 direktör 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 
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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 
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 direktör 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. 
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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 2021. 

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

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

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

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

 

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 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 

 

 

Jens Persson     Eva Stein 
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
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