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Redovisning av finansiering av restaurangköp
Finansieringsplan för köp och igångsättande av verksamhet samt handlingar som
styrker/visar varifrån investerat kapital kommer (exempelvis lånehandlingar,
kontoutdrag eller liknande). Uppgiven finansiering måste alltid styrkas med
handlingar. Av finansieringsplanen och bifogade handlingar ska flödet av pengar
kunna följas.
Köpeavtalet och hela kapitalinsatsen ska visas. Vid eventuellt lån från en leverantör
ska avtalet i sin helhet inklusive bilagor bifogas.
Ni ska visa att utbetalning av lån skett mellan långivare och låntagare, det vill säga
att ni har erhållit pengarna. Detta ska styrkas genom till exempel kontoutdrag.
Ni ska även visa att pengarna förts över från er till säljare. Detta ska styrkas genom
till exempel kontoutdrag och kvittens som visar att säljaren mottagit pengarna.
Vid lån från privatperson ska namn och personnummer på låntagare och långivare
framgå av lånehandlingen. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare.
De uppgifter och handlingar som lämnas in med finansieringsplanen är
utgångpunkten vid bedömningen av finansieringsen. Dock kan kompletterande
handlingar komma att begäras in, vilket kan innebära längre handläggningstid.

Kostnader
(Ange 0 kronor för varje rad om bolaget inte har några kostnader)
Köpeskilling (pris för restaurangverksamheten)

Kr

Inköp av inventarier/utrustning

Kr

Depositionsavgift enligt hyreskontrakt

Kr

Förskottsinbetalning av hyra

Kr

Ombyggnation/renovering av lokal

Kr

Köp av andelar/aktier i bolaget

Kr

Övriga kostnader

Kr

Summa kostnader

Kr
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Hur kostnaderna har finansierats
Finansiär

Kronor

Bilaga nr

Lån från bank

Lån privatperson
(namn och
personnr)
Lån från bryggeri
Övrig finans.
Egen insats
Summa

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande och titel

Information enligt GDPR (EU 2016/679 se nästa sida

Blanketten skickas till
Miljökontoret
Box 205
178 23 Ekerö
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INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer,
organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt
ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna
handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som
är den sökande. Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss.
Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev
avgifter enligt gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter
kan vi inte handlägga ditt ärende, delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina
uppgifter kommer att sparas. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att
delas med myndigheter inom kommunen och utanför kommunen där det krävs ett
beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss
på miljonamnden@ekero.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att
inge klagomål till tillsyns-myndigheten Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att
alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna
handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock
uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
__________
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