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Finansieringsplan vid ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd  

Blankett C  

Sökande      

Bolagets/föreningens namn 
 
 

Organisationsnummer  

Kontaktperson 
 
 

Mobil/tel.nr 
 

 

Till ansökan ska bifogas en redogörelse som visar hur sökande har finansierat köpet av 

verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också 

framgå varifrån använt kapital kommer och det ska styrkas bakåt i tiden.  

För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om 

det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är 

låneavtal, verifikationer av transaktioner, kontoutdrag m.m.  

Är det fråga om privata lån ska det framgå varifrån långivaren erhållit de medel som lånats ut, 

t.ex. om pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare ska stå 

angivet på lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med 

betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet 

kan komma att utredas.  

De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos 

sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalningen slutligen mottagits av säljaren. 

Bifoga därför kvittens på köpeskillingen. Använd nedanstående formulär för att redogöra för 

finansieringen och bifoga handlingar som styrker uppgifterna. 

Kostnader 

Uppge vilka kostnader ni haft i samband med start av verksamheten 

Inköp av restaurangrörelse (köpeskilling): 
 
 

Kronor 

Inköp av inventarier: 
 
 

Kronor 

Depositionsavgift/ förskott på hyra: 
 
 

Kronor 
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 Ombyggnation av lokalen: Kronor 

Övertag av lager: Kronor 

Kostnader för ev. ombud och ansökan för nödvändiga tillstånd Kronor 

Övriga kostnader: Kronor 

 

Finansiering 

Uppge hur ovanstående poster har finansierats 
Eget sparande/insats: 
 

Likvida medel i bolaget:  
 

Ägartillskott: 
 

Lån från leverantör, förskott på rabatt m.m.: 
 

Banklån: 
 

Privatlån: 
 

Övertagande av lån/skulder: 
 

Beskrivning av finansiering 

Beskriv hur serveringsverksamheten ska finansieras under första året: 
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Intäkter 

Alkoholdrycker  
 

 

Matförsäljning, lunch 
 

 

Matförsäljning, övrig  
 

Matförsäljning, take away  

Entréavgifter 
 

 

Garderob 
 

 

Spel 
 

 

Övrig försäljning 
 

 

SUMMA INTÄKTER: 
 

 

Kostnader 
Alkoholdrycker 
 

 

Mat 
 

 

Hyra 
 

 

Ränta 
 

 

Löner (inkl. sociala avgifter) 
 

 

SUMMA KOSTNADER: 
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Långivare 

Redovisa långivare (bifoga lånehandlingar) 

Långivare 1 Långivarens namn: 
 

Långivarens person-/organisationsnummer: 
 

Lånebelopp: 
 

Datum för mottagande av lånebelopp: 
 

Datum för återbetalning (om detta ej framgår av lånehandling) 
 

Ränta: 
 

Långivare 2 Långivarens namn: 
 

Långivarens person-/organisationsnummer: 
 

Lånebelopp: 
 

Datum för mottagande av lånebelopp: 
 

Datum för återbetalning (om detta ej framgår av lånehandling) 
 

Ränta: 
 

Långivare 3 Långivarens namn: 
 

Långivarens person-/organisationsnummer: 
 

Lånebelopp: 
 

Datum för mottagande av lånebelopp: 
 

Datum för återbetalning (om detta ej framgår av lånehandling) 
 

Ränta: 
 

Långivare 4 Långivarens namn: 
 

Långivarens person-/organisationsnummer: 
 

Lånebelopp: 
 

Datum för mottagande av lånebelopp: 
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Datum för återbetalning (om detta ej framgår av lånehandling) 
 

Ränta: 

Långivare 5 Långivarens namn: 
 

Långivarens person-/organisationsnummer: 
 

Lånebelopp: 
 

Datum för mottagande av lånebelopp: 
 

Datum för återbetalning (om detta ej framgår av lånehandling) 
 

Ränta: 

 

Skickas till: 

Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten    
Box 74, 285 22 Markaryd 
mbn@markaryd.se, 0433-720 00 
 

http://www.markaryd.se/

	Bolagetsföreningens namn: 
	Organisationsnummer: 
	Kontaktperson: 
	Mobiltelnr: 
	Inköp av restaurangrörelse köpeskilling: 
	Kronor: 
	Inköp av inventarier: 
	Kronor_2: 
	Depositionsavgift förskott på hyra: 
	Kronor_3: 
	Ombyggnation av lokalen: 
	Kronor_4: 
	Övertag av lager: 
	Kronor_5: 
	Kostnader för ev ombud och ansökan för nödvändiga tillstånd: 
	Kronor_6: 
	Övriga kostnader: 
	Kronor_7: 
	Eget sparandeinsats: 
	Likvida medel i bolaget: 
	Ägartillskott: 
	Lån från leverantör förskott på rabatt mm: 
	Banklån: 
	Privatlån: 
	Övertagande av lånskulder: 
	Beskriv hur serveringsverksamheten ska finansieras under första året: 
	Alkoholdrycker: 
	Matförsäljning lunch: 
	Matförsäljning övrig: 
	Matförsäljning take away: 
	Entréavgifter: 
	Garderob: 
	Spel: 
	Övrig försäljning: 
	SUMMA INTÄKTER: 
	Alkoholdrycker_2: 
	Mat: 
	Hyra: 
	Ränta: 
	Löner inkl sociala avgifter: 
	SUMMA KOSTNADER: 
	Långivarens namn: 
	Långivarens personorganisationsnummer: 
	Lånebelopp: 
	Datum för mottagande av lånebelopp: 
	Datum för återbetalning om detta ej framgår av lånehandling: 
	Ränta_2: 
	Långivarens namn_2: 
	Långivarens personorganisationsnummer_2: 
	Lånebelopp_2: 
	Datum för mottagande av lånebelopp_2: 
	Datum för återbetalning om detta ej framgår av lånehandling_2: 
	Ränta_3: 
	Långivarens namn_3: 
	Långivarens personorganisationsnummer_3: 
	Lånebelopp_3: 
	Datum för mottagande av lånebelopp_3: 
	Datum för återbetalning om detta ej framgår av lånehandling_3: 
	Ränta_4: 
	Långivarens namn_4: 
	Långivarens personorganisationsnummer_4: 
	Lånebelopp_4: 
	Datum för mottagande av lånebelopp_4: 
	Datum för återbetalning om detta ej framgår av lånehandling_4: 
	Ränta_5: 
	Långivarens namn_5: 
	Långivarens personorganisationsnummer_5: 
	Lånebelopp_5: 
	Datum för mottagande av lånebelopp_5: 
	Datum för återbetalning om detta ej framgår av lånehandling_5: 
	Ränta_6: 


