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□ ÅRSRÄKNING för tiden ....................................................
lämnas före den 1 mars varje år

□ SLUTRÄKNING för tiden ................................................
Överförmyndarnämnden
262 80 Ängelholm

□ Huvudman □ Omyndig
Observera! Fyll i samtliga uppgifter/fält
Namn

Personnummer

Telefonnummer

Postadress

Vistelse adress - boendets namn

□ God man □ Förvaltare □ Förmyndare
Observera! Fyll i samtliga uppgifter/fält
Namn

Personnummer

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

Postadress

E-post

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redovisning samt eventuella bilagor
är riktiga.
.....................................................................................................
Ort och datum

...................................................................................
Underskrift av God man/Förvaltare/Förmyndare

Överförmyndarnämndens anteckningar
Granskad





Utan anmärkning
Med anmärkning
Med korrigering

Datum:

Namnteckning:

..................................................................................
Underskrift av Förmyndare (2 av 2)
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TILLGÅNGAR den 1 januari eller förordnandedatumet (från förteckning, föregående årsräkning eller
Bankens namn och kontonummer

kronor

Summa tillgångar på bankkonton

A

sluträkning).

ÖFN ant.

ÖVRIGA TILLGÅNGAR t.ex. värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet och övriga ickekontanta tillgångar samt kontot för huvudmannens fickpengar.
ÖFN ant.

Summa (summan skall inte räknas in i beloppen A eller B)

INKOMSTER UNDER PERIODEN

kronor

Pension/lön/A-kassa/sjukersättning (bruttobelopp)
Bostadstillägg/ bostadsbidrag
Habiliteringsersättning
Handikappersättning
Medel från fonder och stiftelser
Räntor (brutto)
Överskjutande skatt/Skatteåterbäring
Försäljning av fondandelar/aktier
Arv

Summa

B

summa tillgångar och inkomster

A+B

bilaga nr

ÖFN ant.

3

UTGIFTER UNDER PERIODEN

kronor

bilaga nr

ÖFN ant.

Skatt på pension/lön/sjukersättning etc.
Skatt på ränta
Kvarskatt
God man eller förvaltares nettoarvode
Inbetald arbetsgivaravgift och skatt på STF arvode
Huvudmannens medel för eget bruk (styrks med kontoutdrag/kvittens)

 Ytterligare utgifter enligt specifikation på bifogad bilaga .........

Summa

C

ÖVRIGA TILLGÅNGAR t.ex. värdepapper, fonder, kapitalförsäkringar, bostadsrätt, fastighet,
samt kontot för huvudmannens fickpengar – per den 31 december eller per upphörandedatumet.
kronor

bilaga nr

ÖFN ant.

Summa (summan skall inte räknas in i beloppen C eller D)
TILLGÅNGAR den 31 december eller per upphörandedatumet
Bankens namn och kontonummer (Uppgifterna skall styrkas med årsbesked från bank)
kronor

Summa

D

Summa utgifter och tillgångar

C+D

bilaga nr

Om redovisningen är korrekt, skall summan av A+B vara lika med summan av C+D.

ÖFN ant.

4

SKULDREDOVISNING
God man och förvaltare får inte låna ut pengar till huvudmannen

Långivare

bilaga nr

den 1 jan eller
förordnandedatumet

skulder 31 dec eller
upphörandedatumet

summa skulder

Övrigt (extra skrivutrymme)

Använd gärna detta utrymme till att specificera huvudmannens utgifter.

förändringar + -

