Finansieringsplan vid ansökan om serveringstillstånd
samt ändringar i ägande eller verksamhet
Division Social omsorg
Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkohol enligt 8 kap 2 §, 9 kap 11 § alkohollagen

Finansiering skall styrkas med handlingar t.ex. lånehandling, revers, kontoutdrag, avtal
(t.ex. från bryggeri). Samtliga handlingar måste vara underskrivna av alla parter.
1.
2.
3.

Ni ska visa varifrån pengarna/kapitalet kommer.
Ni ska visa att utbetalning av lån har skett, kan styrkas med kontoutdrag.
Ni ska visa att pengar förts över mellan köpare och säljare, kan styrkas med
kvittens eller kontoutdrag.

Vid lån från privatperson ska namn och personnummer på låntagare och långivare
framgå av lånehandlingen. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare.
De uppgifter och handlingar som lämnas in med finansieringsplanen är utgångspunkten
vid bedömningen av finansieringen.
Namn

Serveringsställe
Kostnader
Uppge kostnader för
verksamhetenens
igångsättande. Finns
inga kostnader
redovisa detta med 0
kr för varje rad

Köpeskilling (pris för
restaurangverksamhet):

kr

Inköp av inventarier/utrustning:

kr

Depositionsavgift enligt hyreskontrakt:

kr

Förskottsbetalning av hyra:

kr

Ombyggnation av lokalen:

kr

Köp av andelar/aktier i bolaget:

kr

Övriga kostnader:

kr
kr
kr

SUMMA KOSTNADER:

0 kr

Vänd!

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/FAX

BANK/POSTGIRO

NYKÖPINGS KOMMUN
Division Social omsorg
611 83 NYKÖPING

Ö Rundgatan 11

Tel 0155-24 78 87
Fax 0155-24 85 88

Bg 619-03 42
Pg 7 26 79-4

ORGNR
21 20 00-2940

Finansieringsplan vid ansökan om serveringstillstånd
samt ändringar i ägande eller verksamhet
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Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkohol enligt 8 kap 2 §, 9 kap 11 § alkohollagen

Kostnader

Finansiär

Kronor

Bilaga nr

Lån från bank:

kr

Lån från privatperson:

kr

Lån från leverantörer
t.ex. bryggerilån:

kr

Övrig finansiering:

kr

kr
Egen insats:

kr

kr

kr

kr

0 kr

SUMMA KOSTNADER:

Underskrift av
firmatecknare eller
motsvarande

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/FAX

BANK/POSTGIRO

NYKÖPINGS KOMMUN
Division Social omsorg
611 83 NYKÖPING

Ö Rundgatan 11

Tel 0155-24 78 87
Fax 0155-24 85 88

Bg 619-03 42
Pg 7 26 79-4

ORGNR
21 20 00-2940

