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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen för Dalarö Företagarförening med org.nr. 812400-7298 får härmed
avge vår förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2018 och förslag till
budget 2019.
ÄNDAMÅL
Dalarö Företagarförening bildades 1981. Föreningens ändamål är att tillvarata
medlemmarnas gemensamma intressen som företagare på Dalarö samt att
verka för ett gott samarbete i gemensamma frågor.
Styrelsens uppgift är att skapa förutsättningar för och övervaka att målen i
föreningens verksamhetsbeskrivning uppnås, företräda föreningen vid
kontakter med myndigheter och institutioner, biträda medlemmarna med råd
och upplysningar, påverka såväl medlemmar som andra företagare inom
området att följa av föreningen beslutade åtgärder och rekommendationer,
verka för att Dalarö som samhälle och turistort uppfyller de krav som boende
och besökare ställer på ortens företagare och verka för att marknadsföra
Dalarö och ortens verksamma medlemsföretag.
ÅRETS VERKSAMHET
Under året har Dalarö Guiden producerats och tryckts i 39.000 exemplar.
Guiden skickas sedan mer än 20 år till samtliga hushåll i Haninge kommun.
Kommunen växer och därför också upplagan varje år. Guiden har de senaste
åren utformats för att på bästa sätt presentera Dalarö destination. Med en
destination menas ett utbud från flera olika aktörer, som om det smälts
samman till en totalupplevelse ökar ortens och regionens attraktionskraft.
Destinationsutveckling innebär att få politiker och företag ska förstå den
ekonomiska betydelsen av att ortens attraktionskraft ökar och se till att
tillgängligheten förbättras. Styrelsen har för kommunen presenterat en
utredning om hur parkeringssituationen på Dalarö kan förbättras. Vidare har
en hamnutredning gjorts, som visade på bristerna i nuvarande
hamnanläggningar. Sammantaget minskar tillgängligheten och gör att ortens
ekonomiska underlag försämras. I år har detta arbete följts upp med en
kommunikationsutredning gällande buss- och båtkommunikationer, som
presenterats för både kommun och landsting. Arbetet har lett till att
kommunen tagit initiativ för att förbättra parkeringssituationen och Piren i
Askfatshamnen har renoverats. Kommunen har nu fattat beslut om att byta ut
och öka storleken på gästhamnsbryggorna vid Hotellbryggan.
Medlemsföretaget Dalarö Information AB sköter Turistbyrå, Gästhamnar och
Media. E-post och Visit Dalarö på Facebook marknadsför ortens utbud och
evenemang flera gånger i månaden med gott resultat. Föreningen har även i år
köpt annonser för Höst- och Julmarknad och antalet besökare har varit stort
trots dåligt väder under julmarknaden.
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ÅRSREDOVISNING 2018
RESULTATRAPPORT
2017

2018

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
Medlemsavgifter
Serviceavgifter
Inträdesavgifter
Övriga intäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

99 799,27
2750
82500
3000
90
188 139,27

99 998,71
2750
82500
12000
225
197 473,71

RÖRELSENS KOSTNADER
Legoarbeten o underentrepr
Lokalhyra
Frakt,transp o förs varudistr
Reklam och PR
Trycksaker
Postbefordran
Företagsförsäkringar
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Föreningsavg,ej avdragsgilla
Övriga externa kostnader

-145805,65
-4900
-37388
-6828
-13824,75
0
-3279
-11159
-1250
-100
-4637,96

-162024
-4900
0
-9026
0
-2350
-3280
-5673,37
-1250
-100
0

-190

169

28000

0

Finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förbrukad fond välkomstskylten
SUMMA RÖRELSENS
KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

-201362,36 - 188 434,37
13 223,09

-9 039,34
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BALANSRAPPORT
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Avräkn skatter
Momsfordran
Interim fordran, förutbet kostn
Summa korta fordringar
Kassa, bank
SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

8900
4935
8180,66
828
22843,66
3945,56
26789,22

7700
13239
0
450
21389
23381,56
44770,56

-40012,31
13223,09
-26789,22

-26789,22
-9039,34
-35828,56

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Leverantörsskulder
Redovisningskonto moms
Summa korta skulder

-4750
-4192
-8942

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER

-26759,00

-44770,56

Styrelsen föreslår att årets vinst på kronor 9039,34 balanseras i ny räkning.
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Lars-Olof Landin, ordförande

Erik Rendle

Pelle Lönnqvist

Jan Lundberg, v.ordf, kassör

Niclas Holmberg

Runar Finnman

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
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