
Finansieringsplan 
vid inköp av restaurangrörelse  

8 kap 12 § alkohollagen 

 

 
Besöksadress: Västgötagatan 18 
Telefon: 0150-570 00 
Organisationsnummer: 212000-0340 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
641 80 KATRINEHOLM 

socialforvaltningen@katrineholm.se  
www.katrineholm.se  

Finansieringsplan 
Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta 
innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet kommer, att du haft tillgång till pengarna samt att 
köpeskillingen överförts till säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag, 
såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. Dessa ska lämnas in som bilagor. 

Sökande 
Bolagets namn: Organisationsnummer: 

            

Kostnader Uppge vilka kostnader du haft i samband med restaurangköpet 
  Bilaga nummer 

Inköp av restaurangrörelse       kronor  

Inköp av inventariet, utrustning       kronor  

Depositionsavgift för hyra       kronor  

Förskottsbetalning av hyra       kronor  

Ombyggnation av lokalen       kronor  

Övertagande av lager       kronor  

Övriga kostnader       kronor  

Summa kostnader       kronor  

Finansiering Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats 
  Bilaga nummer 

Eget sparande/insats       kronor  

Likvida medel i bolaget (1)       kronor  

Ägartillskott (2)       kronor  

Lån från leverantörer, förskott på rabatter m m       kronor  

Banklån       kronor  

Privatlån       kronor  

Övertagande av lån/skulder       kronor  

Summa finansiering       kronor  

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. 

 
På bilaga A ska du skriftligen beskriva hur finansieringen gått till. 
På bilaga B ska du redovisa uppgifter om eventuella långivare. 
På bilaga C ska du skriftligen redovisa budget. 

Underskrift av behörig firmatecknare 
 

 .....................................................................................................................................  
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Bilaga A 
Beskriv hur finansieringen gått till 
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Bilaga B 
Redovisa långivare 
Lånat kapital 
Långivarens namn 

      
Långivarens person-/organisationsnummer 

      
Lånebelopp 

      
Datum för mottagande av lånebelopp 

      
Datum för återbetalning 

      
Räntesats 

      

Lånat kapital 
Långivarens namn 

      
Långivarens person-/organisationsnummer 

      
Lånebelopp 

      
Datum för mottagande av lånebelopp 

      
Datum för återbetalning 

      
Räntesats 

      

Lånat kapital 
Långivarens namn 

      
Långivarens person-/organisationsnummer 

      
Lånebelopp 

      
Datum för mottagande av lånebelopp 

      
Datum för återbetalning 

      
Räntesats 
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Bilaga C 
Redovisa budget för första året 
Intäkter 
Försäljning exkl. moms 

Spritdrycker       kronor 

Vin       kronor 

Starköl       kronor 

Andra jästa alkoholdrycker (t ex cider)       kronor 

Alkoholdrycksliknande preparat (t ex glass)       kronor 

Mat       kronor 

Spel       kronor 

Övrigt       kronor 

Summa intäkter       kronor 
 

Kostnader 
Inköp exkl. moms 
Spritdrycker       kronor 

Vin       kronor 

Starköl       kronor 

Andra jästa alkoholdrycker (t ex cider)       kronor 

Alkoholdrycksliknande preparat (t ex glass)       kronor 

Mat       kronor 

Summa kostnader       kronor 

Hyra       kronor 

Ränta       kronor 

Löner (inklusive skatt och sociala avgifter, inte semesterersättning)       kronor 

Underhåll       kronor 

Övriga kostnader       kronor 

Summa kostnader       kronor 
Totalsumma kostnader       kronor 
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