
KOSTNADER OCH FINANSIERING I VERKSAMHETEN 
UNDER DE SENASTE TRE ÅREN 

Denna blankett är avsedd för kostnader och finansiering under de senaste tre åren. Bifoga underlag 
som styrker de uppgifter ni lämnar. Alla transaktioner ska styrkas med kontoutdrag. 

Ange på denna blankett vilken bilaga som styrker vilken uppgift genom att fylla i kollumnen bilaga. 
Samtliga belopp ska redovisas i svenska kronor. 

Kommunen kan komma att begära in ytterligare uppgifter. 

SÖKANDE 
Bolagets namn/namn på enskild näringsidkare etc. Organisationsnummer 

KOSTNADER          Bilaga, nr 
Köp av verksamhet (köpesumma) 

Köp av inventarier, utrustning 

Depositionsavgift för hyra 

Förskottsbetalning av hyra 

Ombyggnation 

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, redovisningstjänster mm) 

Övertagande av lager 

Summa kostnader: 

FINANSIERING                Bilaga, nr  
Likvida medel i företaget (1) 

Eget sparande/insats (ägartillskott) 

Ytterligare ägartillskott 

Lån från leverantör, förskott på rabatter m.m.  (2) 

Banklån (2) 

Privatlån (2) 

Övertagande av lån/skulder (2) 

Övrigt 

Summa finansiering: 

(1) Med likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank.
(2) Uppgifter avseende lån redovisas på nästa sida.
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KOSTNADER OCH FINANSIERING I VERKSAMHETEN 
UNDER DE SENASTE TRE ÅREN 

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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