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Förvaltn i ngs berättelse

styrelsen för EDIT (Ett Dalsland I Tillväxt), 802509-1367, får härmed avge årsredovisning för

räkenskapsäret 2A20.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

styrelsen hänvisar till bifogad verksamhetsberättelse för 2a2a

Väsentliga händelser u nder räkenskapsåret

styrelsen hänvisar till bifogad verksamhetsberättelse för 2a2o

Flerårsöversikt
Belopp ikr

20182020 2019

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Förändringar i eget kapital

127 260
-117 354

-1

3A7 234
91 080

15

578 103
-7 221

6

Fritt eget
kapital

Vid årets början

D i sposition en I å rs stämmobe sl ut
Arets resultat

111 892

-117 354
Vid årets slut

Resultatdisposition
Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -5 462, disponeras enligt följande:

Balanseras i nv råkning -5 462

-5 462

Summa

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.

-5 462
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Noter

Belopp i kr om inget annat anges

Redovis n in gspri nciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016.10 Arsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt förhållande till
balansomslutningen,
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Annllca And*rse*rt
Mce srdffi,rende

lr$ne Malruberg
§tyr*lEetodartlst

Ulrika,Hedkrok
§tyrdee{d*rnst

Jolren A*eniua
§tyrel**l*dent*l

Mare*t h{a*tn*ea*
§tyrsl*elderas{

Vår rerrisi+n*kråttelee h*r läm*et* don t§ lnars 2Sä1

$nderskri*Er

Daletand 2S21-08'0*

Revisor

Kornrne$hr
F{lreningene ree*lt*t- oe}r ba$ansråkning h}k {ör«nå{ f§r farktåtla*d* på ordinaria årsm${e"

,fuw1"_,,ffiå


