
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Finansieringsplan 
vid start av restaurangrörelse 
8 kap. 12§ alkohollagen A 

Finansieringsplan 
Du som söker serveringstillstånd ska visa varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Du måste också visa att pengarna förts över 
till säljaren. Pengarnas väg ska kunna följas. Du ska därför skicka med till exempel kontoutdrag, avtal och lånehandlingar tillsammans 
med denna blankett. 

Sökanden 
Bolagets namn: Organisationsnr: 

Kostnader  - Uppge vilka kostnader du har haft i samband med restaurangköpet Nr. på bilaga: 
Inköp av restaurangrörelse  (köpeskilling): Kronor 

Inköp av inventarier, utrustning: Kronor 

Depositionsavgift för hyra: Kronor 

Förskottsbetalning av hyra: Kronor 

Ombyggnation av lokaler: Kronor 

Övertagande av lager: Kronor 

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad 
för ombud, redovisningstjänster m.m.): Kronor 

Summa kostnader: Kronor 

Finansiering - Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats Nr. på bilaga: 

Eget sparande/insats: Kronor 

Likvida medel i bolaget (1): Kronor 

Aktiekapital, lagerbolag: Kronor 

Äg ar tillskott (2): Kronor 

Lån från leverantörer, bryggeri, förskott på rabatter m.m. Kronor 

Banklån: Kronor 

Pri v atlån: Kronor 

Övertagande av lån/skulder: Kronor 

Övrig finansiering: 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 A1 ska du beskriva hur finansieringen gått till.  På bilaga A2 ska du redovisa uppgifter om eventuella långivare. 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa 
mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post 
miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00. 

Uppgiftslämnare  

Namn: Datum:

Postadress: Besöksadress: Sturegatan  42  
Tillståndsenheten,  Miljöförvaltningen E-post: tillstandsenheten@boras.se 
Borås Stad Webb: boras.se/tillstandsenheten 
501 80 Borås Telefon: 033-35 87 70 

https://www.boras.se/pub
mailto:tillstandsenheten@boras.se
mailto:miljo@boras.se


 
Finansieringsplan 
vid start av restaurangrörelse 
8 kap. 12§ alkohollagen 

Bilaga A1 

Beskriv hur fnaniseringen gått till 
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Finansieringsplan 
vid start av restaurangrörelse 
8 kap. 12§ alkohollagen A 

Bilaga A2 

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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