
 
PRELIMINÄR RESULTATRÄKNING 
- Bilaga till ansökan om serveringstillstånd 
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Dina lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information gå till sista 
sidan - Information om personuppgifter.

 
 

 

Sökande 
 

 

Intäkter Kostnader 
 

 Kronor  Kronor 

Försäljning exklusive moms Personalkostnader 

 

Öl, starköl, vin och spritdrycker 
  

Serveringspersonal, antal 
 

 

Luncher inklusive dryck (ej alkoholdryck enligt ovan) 
  

Köks och diskpersonal, antal 
 

 

Övrig mat och dryck (ej alkoholdryck enligt ovan) 
  

Övrig personal, antal 
 

 

Övriga varor (tobak med mera) 
  

Arbetsgivaravgifter 
 

 

Summa 
  

Egenavgift för företagare 

 

Avgår råvaruförbrukning 
 

Hyreskostnader med mera 

 

Öl, starköl, vin och spritdrycker 
  

Hyra, arrende inklusive uppvärmning 
 

 

Övriga varor (mat, dryck, tobak med mera) 
  

Reparation och underhåll 
 

 

Summa 
 Förbrukningsartiklar Till exempel vatten, el, 

tvätt, linne, rengöringsmedel, papper 
 

 

Bruttovinst - försäljning 
 

Administrationskostnader 

 
Övriga intäkter 

 

Till exempel bokföring, revision, försäkringar, avgifter 
 

 

Entreavgift 
  

Försäljningskostnader 

 
Garderob 

  

Till exempel annonser, representation, matsedlar 
 

 

Spel, kasino med mera 
  

Övriga kostnader 

 
Övrigt 

  

Till exempel musik, underhållning 
 

 

Summa intäkter 
  

Kapitalkostnader 

  

Ränta på lånat kapital 
 

 

Amorteringar 
 

 

Avskrivningar 
 

 

Summa 
kostnader 

 

 

Beräknat resultat (Intäkter-kostnader) 
 

 

Vinst/förlust 
 

 
Postadress 
Varbergs kommun 
Socialförvaltningen 432 80 VARBERG 

Telefon 
0340–88 000 

Internetadress 
www.varberg.se 

VBK1049  Utgåva 03  2005.04 www.formpipe.se 
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Varbergs kommun 

Socialförvaltningen 

432 80 VARBERG 

Tel 0340/880 00 

Hemsida www.varberg.se 

Bankgiro 595-8624 

Org nr 212000-1249 

 

 

Information om behandling av personuppgifter 
För att använda denna blankett kommer du att behöva ange följande personuppgifter: 

- Personnummer 

- Namn 

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som 

uppstår när du använder denna blankett. 

 

Behandling av uppgifter under en tid 

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som 

det finns behov av att behandla dem. 

I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av personuppgifterna ske i ett system som är i 

intern drift i Varbergs kommun. 

 

Rättsligt stöd 

Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna blankett är: 

• Allmänt intresse eller myndighetsutövning 

 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna blankett är Socialnämnden, e-

postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880 00 

 

Mer information 
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Varbergs kommuns hemsida: 
www.varberg.se/personuppgifter 
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