
 

HAGFORS KOMMUN      Bilaga till ansökan om serveringstillstånd 

Miljö- och byggnämnden 

       FINANSIERING - Lämnas av samtliga delägare 

     
 

Vid ansökan om serveringstillstånd behöver sökande redovisa hur pengar till start och köp av 

serveringsstället har finansierats. Sökanden ska visa varifrån kapitalet kommer, att man haft tillgång till 

pengarna samt att köpeskillingen överförts till säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska 

styrkas med underlag, som kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. Dessa ska lämnas in som bilagor. 

 

Serveringsställe 

 

Delägarens namn Personnummer 

 

Ägarandel:___________% Driftansvarig:     JA     NEJ 

 

Uppgifter om tidigare anställning/verksamhet 

År Anställd hos (Arbetsgivare) Drivit eget företag (namn företag) Org.nummer 

    

    

    

    

    

    

 

Kostnader  

Köp av restaurangrörelsen (köpeskilling) kronor 

Inköp av inventarier, utrustning kronor 

Köp av andelar/aktier i bolaget kronor 

Hyra för lokaler (bifoga hyresavtal) kronor 

Ombyggnation/renovering kronor 

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, 

redovisningstjänster m.m.) kronor 

Övertagande av lager kronor 

Summa kostnader kronor 

VAR GOD VÄND >> 



 
 

Finansiering av kostnader 

Eget sparande/insats kronor 

Likvida medel i bolaget 

(bolagets tillgångar i kassa och bank) 
kronor 

Ägartillskott 

(det belopp som ägaren (delägarna) sätter in i bolaget) 
kronor 

Lån från bank (redovisas i bilaga 1) 
kronor 

Lån från privatperson (redovisas i bilaga 1) 
kronor 

Lån från leverantörer m.m. (redovisas i bilaga 1) 
kronor 

Övertagande av lån/skulder 
kronor 

Övrig finansiering 
kronor 

Summa finansiering kronor 

 

Beskriv hur finansieringen har gått till: 

 

 

Uppgift om anlitad revisor: _____________________________________________________ 

 

Att ovan uppgifter är korrekta intygas: 

Underskrift 

Namnförtydligande Ort och datum 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 



 

Bilaga 1 - Redovisning långivare 

 Lånat kapital 

Långivarens namn  

Långivarens person-/organisationsnummer  

Lånebelopp  

Datum för mottagande av lånebelopp  

Datum för återbetalat belopp  

Räntesats  

 

Lånat kapital 

Långivarens namn  

Långivarens person-/organisationsnummer  

Lånebelopp  

Datum för mottagande av lånebelopp  

Datum för återbetalat belopp  

Räntesats  

 

Lånat kapital 

Långivarens namn  

Långivarens person-/organisationsnummer  

Lånebelopp  

Datum för mottagande av lånebelopp  

Datum för återbetalat belopp  

Räntesats  

 

 

 

 



 
 

Lånat kapital 

Långivarens namn  

Långivarens person-/organisationsnummer  

Lånebelopp  

Datum för mottagande av lånebelopp  

Datum för återbetalat belopp  

Räntesats  

 

Lånat kapital 

Långivarens namn  

Långivarens person-/organisationsnummer  

Lånebelopp  

Datum för mottagande av lånebelopp  

Datum för återbetalat belopp  

Räntesats  

 

Lånat kapital 

Långivarens namn  

Långivarens person-/organisationsnummer  

Lånebelopp  

Datum för mottagande av lånebelopp  

Datum för återbetalat belopp  

Räntesats  

 

 

 

 


