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FINANSIERINGSPLAN 

REDOVISNING AV LÅN 

Bolagets namn Organisationsnummer 

KOSTNADER KRONOR BILAGA 

Inköp av restaurangrörelse (köpeskilling) 

Inköp av inventarier, utrustning 

Depositionsavgift för hyra 

Förskottsbetalning av hyra 

Ombyggnation 

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad ombud, redovisningstjänst mm) 

Övertagande av lager 

SUMMA KOSTNADER 

FINANSIERING Uppge hur ovanstående kostnader finansierats  KRONOR BILAGA 

Eget sparande/insats 

Likvida medel i bolaget (1) 

Ägartillskott (2) 

Lån från leverantör, förskott på rabatter mm 

Banklån 

Privatlån 

Övertagande av lån/skulder 

SUMMA KOSTNADER 

1) Med bolagets likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank. Finansiering av
aktieägartillskottet ska också kunna visas.

2) Med ägartillskott avses det belopp som ägaren (delägarna) sätter in i bolaget
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Finansieringsplan 
Den som söker tillstånd för alkoholservering eller tobaksförsäljning ska styrka den finansiering som redovisats i 
finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet kommer, att du har haft tillgång till 
pengarna samt att köpeskillingen överförts till säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med 
underlag, såsom kontoutdrag, lånehandlingar, kvittenser och avtal. Dessa handlingar ska lämnas in som bilagor.
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FINANSIERINGSPLAN 

REDOVISNING AV LÅN 

REDOVISNING AV LÅN 
Den som söker tillstånd för alkoholservering eller tobaksförsäljning ska styrka den finansiering som redovisats i 
finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet kommer, att du har haft tillgång till 
pengarna samt att köpeskillingen överförts till säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med 
underlag, såsom kontoutdrag, lånehandlingar, kvittenser och avtal. Dessa handlingar ska lämnas in som bilagor.

Bolagets namn Organisationsnummer 

LÅNAT KAPITAL

Långivare, namn 

Långivare, person-/org.nr. 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning(betalningsplan) 

Räntesats 

LÅNAT KAPITAL

Långivare, namn 

Långivare, person-/org.nr. 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning(betalningsplan) 

Räntesats 

LÅNAT KAPITAL

Långivare, namn 

Långivare, person-/org.nr. 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning(betalningsplan) 

Räntesats 

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

http://www.kristianstad.se/personuppgifter
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