Skicka årsräkningen före den
1 mars till
Överförmyndarnämnden
Box 41
221 00 Lund

Årsräkning/Sluträkning (för omyndig)
Finns flera omyndiga barn skall särskild årsräkning/sluträkning inges för varje barn.
Avser kalenderår/period:__________________________________________ Akt nr:________
Den omyndige
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Förmyndare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer dagtid/mobil/kvällstid

Postadress

E-mail

Förmyndare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer dagtid/mobil/kvällstid

Postadress

E-mail

Årssammanställning

kronor

öfn:s notering

1.

Totala tillgångar 1 januari
(=utgående behållning i senast avlämnade
årsräkning eller förteckning)

Totala inkomster under
året/perioden från sida 2

2.

+
=

Totala utgifter under
året/perioden från sida 2
./.
Totala tillgångar 31 december
/myndighetsdagen från sida 3 =

3.
4.

Uppgifterna i årsräkningen är lämnade på heder och samvete.
.........................................………………………..........
datum
ort
...........................……………………….......................
Förmyndarens namnteckning

……………………………………………..
Förmyndarens namnteckning

Överförmyndarnämndens beslut
Redovisningen granskad
[ ] utan anmärkning

Datum och underskrift
[ ] med anmärkning

1

INKOMSTER UNDER ÅRET/PERIODEN (skall verifieras)
kronor

bilaga nr

öfn:s notering

bilaga nr

öfn:s notering

Bankräntor
Utdelning av värdepapper (OBS! ej reinvesterade utdelningar)
Försäljning av värdepapper/fonder
Värdeökning av värdepapper/fonder (i förhållande till
föregående år eller förteckning)
Övrigt (specificeras)

Summa inkomster överförs till sid 1 ruta nr 2

UTGIFTER UNDER ÅRET/ PERIODEN (skall verifieras)
kronor
Skatter
Köp av värdepapper/fonder
Värdeminskning av värdepapper/fonder (i förhållande till
föregående år eller förteckning)

Övrigt (specificeras)

Summa utgifter överförs till sid 1 ruta nr 3
TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER/MYNDIGHETSDAGEN
bankkonton (ange kontonummer samt bank samt styrk med besked från bank )
kronor

bilaga nr

öfn:s notering

Summa tillgångar på konton
2

fastigheter, bostadsrätter, värdepapper , fordringar (styrks med lagfartsbevis, besked från bank etc)
t ex aktier, fonder, obligationer (ange marknadsvärde)

kronor

bilaga nr

öfn:s notering

Summa fastigheter, värdepapper
Summa totala tillgångar på konton samt fastigheter,
bostadsrätter mm överförs till sid 1 ruta nr 4

SKULDER/LÅN (styrks med besked ex låneavi från långivare)
Långivare

bilaga
nr

skulder 1 januari

skulder
31december

förändring
+/-

öfn:s
notering

Summa skulder
Observera att skuldbeloppet inte skall dras ifrån tillgångarna per den 31 december.

3

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

öfn:s notering

4

