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Haparanda stad - Tillstånd alkohol och tobak

Budgetprognos
Årtal
Årtal*

Företagsuppgifter
Organisationsnummer* Namn*

Adress*

Postnummer* Ort*

Resturangnummer

Intäkter - kategorier
Antal lunchgäster per vardag

Antal middagsgäster per vardag

Antal lunchgäster per helgdag

Antal middagsgäster per helgdag

Starkölsförsäljning, vardagar, liter

Vinförsäljning, vardagar, liter

Spritdrycksförsäljning, vardagar,
liter

Starkölsförsäljning, helger, liter

Vinförsäljning, helger, liter

Spritdrycksförsäljning, helger, liter

Antal entréavgifter mm per vecka

Antal övriga intäktsobjekt

Intäkter - intäktsslag
Lunch, nettointäkt per vardag

Middag, nettointäkt per vardag

Lunch, nettointäkt per helg

Middag, nettointäkt per helg

Starköl, nettointäkt per vardag

Vin, nettointäkt per vardag

Spritdrycker, nettointäkt per vardag

Starköl, nettointäkt per helg

Vin, nettointäkt per helg

Spritdrycker, nettointäkt per helg

Entréavgifter, nettointäkt per vecka

Övriga intäkter per vecka

Kostnader - kategorier
Anställda, årsarbetare

Lokaler, kvadratmeter

Reklamtillfällen m m per
år

Musikföreställningar m m
per år
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Kostnader - kostnadsslag
Personalkostnader per
månad

Annonser, reklam m
m per år

Hyra, inkl uppvärmning
per månad

Musik, underhållning
per år

Förbrukningsartiklar per
månad

Kapitalkostnader per
år

Avskrivningar

Administrationskostnader
per månad

Räntor

Amorteringar

Övriga kostnader per år

Tillgångar (kr)
Kassa och bank

Kundfordringar

Maskiner och inventarier

Övriga tillgångar

Finansiering - egen insats

Finansiering - lån

Skulder (kr)
Övertagandekostnader

Övriga lån

Övriga skulder

Resultat (kr)
Vinst

Förlust

De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Informationstext för formuläret
Informationstext för formuläret

Formuläret används för att sammanställa ekonomiska uppgifter.
Årtal

Ange vilket årtal som budget/prognos avser.
Företagsuppgifter

Ange uppgifter om företaget.
Intäkter - kategorier

Nyckeltal/kroner (exkl moms)
Intäkter - intäktsslag

Nyckeltal/kroner (exkl moms)
Kostnader - kategorier

Nyckeltal/kroner (exkl moms)
Kostnader - kostnadsslag

Nyckeltal/kroner (exkl moms)
Tillgångar (kr)

Fyll i tabellen med uppgifter om tillgångar

https://haparanda.blanketthimlen.se/form/rendererwebform.aspx?DigitalFormID=514... 2018-03-23

Formulärsida

Sida 3 av 3

Skulder (kr)

Fyll i tabellen med uppgifter om skulder
Resultat (kr)

Fyll i tabellen med uppgifter om verksamhetens ekonomiska resultat.

Ifyllnadsstöd för blanketten
Årtal

Ange vilket år som de ekonomiska uppgifterna avser.
Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer i formatet 123456-7890.
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