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Årsräkning/Sluträkning 

Kalenderår 

Överförmyndarnämnden Period fr o m - t o m 

HUVUDMAN 
Namn Personnr 

Gatuadress Postnummer Postadress 

Vistelseadress Postnummer Postadress 

GOD MAN / FÖRVALTARE 
Namn Personnr 

Gatuadress Postnummer Postadress 

Tel dagtid Tel kvällar Fax/Mobil 

E-post 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga 

Ort Datum 

God man / förvaltare -s namnteckning 

Överförmyndarnämndens beslut 
Redovisningen granskad Redovisningen granskad 

utan anmärkning med anmärkning 

med korrigering   

Datum och underskrift 

Reviderad 2015-01-08  Sid 1(4) 
Överförmyndarnämnden POSTADRESS TELEFON TELEFAX www.trollhattan.se 

461 83 TROLLHÄTTAN 0520-49 70 14 0520-49 70 15 overformyndaren@trollhattan.se 

cecwil
Överstruket



   

                                                               
   

 
                                                                                                                                                                       

   
   

                        
 

 
   

   

   

   

   

   

   

                                             

 
  

                        
 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                             

 

    
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                         

 

        

                       
 

               

Sid 2(4) 
TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordnandedag om ärendet påbörjats under 
innevarande år (från föregående årsräkning eller förteckning). 

Överförmynd. 
Bankkonton/Kontanter Kronor noteringar 

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter A 

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper Överförmynd. 
(ex aktier, fonder, obligationer) Kronor noteringar 

Summa fastigheter, värdepapper mm 

Överförmynd. 
INKOMSTER UNDER PERIODEN Kronor Bil.nr noteringar 

Summa inkomster B 

Summa inkomster och tillgångar på konton och kontanter A + B 
Om utrymmet inte räcker till, använd sista sidan av blanketten 

cecwil
Maskinskriven text
Pension, brutto

cecwil
Maskinskriven text
Lön, brutto

cecwil
Maskinskriven text
Bostadstillägg/bostadsbidrag

cecwil
Maskinskriven text
Räntor och ev aktieutdelning, brutto

cecwil
Maskinskriven text
Skatteåterbäring

cecwil
Maskinskriven text
Hab-ers



   

                                                               
   

                                                                                                                                                                      
                                         

    
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                        

 
                            

   
                         

 
 

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                        

                                                 
           

 
      

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                        

 
  

   
   

  

               

Sid 3/(4) 

Överförmynd. 
UTGIFTER UNDER PERIODEN Kronor Bil.nr noteringar 

Summa utgifter C 

TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller vid periodens slut Överförmynd.
 
Bankkonton/kontanter Kronor Bil.nr noteringar
 

Summa tillgångar/kontanter D 

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper ex aktier, fonder, Överförmynd. 
obligationer den 31 dec el. vid periodens slut. Kronor Bil.nr noteringar 

Summa fastigheter, värdepapper 

Om utrymmet inte räcker till, använd sista sidan av blanketten 

Summa utgifter och tillgångar på konton och kontanter C + D 
Om redovisningen är riktig skall summan av A + B vara lika med summan C + D. 
Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten. 

cecwil
Maskinskriven text
Preliminär- och kvarstående skatt

cecwil
Maskinskriven text
Hyra, omvårdnadsavgifter

cecwil
Maskinskriven text
Privata medel (kontanta uttag ska styrkas med kvittenser)

cecwil
Maskinskriven text
Läkare, medicin mm

cecwil
Maskinskriven text
TV, Telefon, El

cecwil
Maskinskriven text
Arvode till god man/förvaltare

cecwil
Maskinskriven text
Soc avgifter på arvodet

cecwil
Maskinskriven text
Hemförsäkring

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Anteckning
Completed angett av cecwil

cecwil
Maskinskriven text



   

                                                               
   

           

                                                          
                          

  
 

 
  

  
 

 
 

 
 

      

      

      

                                                                                                          

 

 

  
 

 

 

Sid 4(4) 

SKULDER 
Långivare Bil. 

nr 
Skulder per. 
Början 1/1 

Skuld per. slut 
31/12 

Förändring 
+-

Överförmynd. 
noteringar 

Summa skulder 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 


	Period fr o m t o m: 
	Summa fastigheter värdepapper mm: 0
	B: 0
	A  B: 0
	C: 0
	Summa fastigheter värdepapper: 0
	C  D: 0
	Förändring Summa skulder: 0
	Bankkonton Kontanter1: 
	Kontater kronor 1: 
	Kontanter noteringar 1: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 1: 
	Fastigheter kronor 1: 
	Fastigheter noteringar 1: 
	Inkomster kronor 1: 
	Inkomster bilaga nr 1: 
	Inkomster noteringar 1: 
	Kalenderår: 
	Huvudman Namn: 
	Huvudman Personnr: 
	Gatuadress Huvudman: 
	Postnummer Huvudman: 
	Postadress Huvudman: 
	Vistelseadress Huvudman: 
	Postnummer vistelseadress Huvudman: 
	Postadress vistelseadress Huvudman: 
	Namn God man förvaltare: 
	Personnr God man förvaltare: 
	Gatuadress God man förvaltare: 
	Postnummer God man förvaltare: 
	Postadress God man förvaltare: 
	Tel dagtid God man förvaltare: 
	Tel kvällar God man förvaltare: 
	FaxMobil God man förvaltare: 
	Epost God man förvaltare: 
	Ort underskrift: 
	Datum underskrift: 
	Redovisningen granskad utan anmärkning: Off
	Redovisningen granskad med anmärkning: Off
	Redovisningen granskad med korrigering: Off
	Datum och underskrift överförmyndarnämndens beslut: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar1: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar2: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar3: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar4: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar5: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar6: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar7: 
	Överförmyndarnämndens beslut kommentar8: 
	A: 0
	Bankkonton Kontanter2: 
	Bankkonton Kontanter3: 
	Bankkonton Kontanter4: 
	Bankkonton Kontanter5: 
	Bankkonton Kontanter6: 
	Bankkonton Kontanter7: 
	Kontater kronor 2: 
	Kontater kronor 3: 
	Kontater kronor 4: 
	Kontater kronor 7: 
	Kontater kronor 5: 
	Kontater kronor 6: 
	Kontanter noteringar 2: 
	Kontanter noteringar 3: 
	Kontanter noteringar 4: 
	Kontanter noteringar 5: 
	Kontanter noteringar 6: 
	Kontanter noteringar 7: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 2: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 3: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 4: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 5: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 6: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 7: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 8: 
	Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 9: 
	Fastigheter kronor 2: 
	Fastigheter kronor 3: 
	Fastigheter kronor 4: 
	Fastigheter kronor 5: 
	Fastigheter kronor 6: 
	Fastigheter kronor 7: 
	Fastigheter kronor 8: 
	Fastigheter kronor 9: 
	Fastigheter noteringar 2: 
	Fastigheter noteringar 3: 
	Fastigheter noteringar 4: 
	Fastigheter noteringar 5: 
	Fastigheter noteringar 6: 
	Fastigheter noteringar 7: 
	Fastigheter noteringar 8: 
	Fastigheter noteringar 9: 
	Inkomster under perioden 7: 
	Inkomster under perioden 8: 
	Inkomster under perioden 9: 
	Inkomster under perioden 10: 
	Inkomster under perioden 11: 
	Inkomster under perioden 12: 
	Inkomster under perioden 13: 
	Inkomster kronor 2: 
	Inkomster kronor 3: 
	Inkomster kronor 4: 
	Inkomster kronor 5: 
	Inkomster kronor 6: 
	Inkomster kronor 7: 
	Inkomster kronor 8: 
	Inkomster kronor 9: 
	Inkomster kronor 10: 
	Inkomster kronor 11: 
	Inkomster kronor 12: 
	Inkomster kronor 13: 
	Inkomster noteringar 2: 
	Inkomster noteringar 3: 
	Inkomster noteringar 4: 
	Inkomster noteringar 5: 
	Inkomster noteringar 6: 
	Inkomster noteringar 7: 
	Inkomster noteringar 8: 
	Inkomster noteringar 9: 
	Inkomster noteringar 10: 
	Inkomster noteringar 11: 
	Inkomster noteringar 12: 
	Inkomster noteringar 13: 
	Inkomster bilaga nr 13: 
	Inkomster bilaga nr 12: 
	Inkomster bilaga nr 11: 
	Inkomster bilaga nr 10: 
	Inkomster bilaga nr 9: 
	Inkomster bilaga nr 8: 
	Inkomster bilaga nr 7: 
	Inkomster bilaga nr 6: 
	Inkomster bilaga nr 5: 
	Inkomster bilaga nr 4: 
	Inkomster bilaga nr 3: 
	Inkomster bilaga nr 2: 
	Utgifter under perioden 9: 
	Utgifter under perioden 10: 
	Utgifter kronor 1: 
	Utgifter kronor 2: 
	Utgifter kronor 3: 
	Utgifter kronor 4: 
	Utgifter kronor 5: 
	Utgifter kronor 6: 
	Utgifter kronor 7: 
	Utgifter kronor 8: 
	Utgifter kronor 9: 
	Utgifter kronor 10: 
	Utgifter kronor 11: 
	Utgifter bilaga nr 1: 
	Utgifter bilaga nr 2: 
	Utgifter bilaga nr 3: 
	Utgifter bilaga nr 4: 
	Utgifter bilaga nr 5: 
	Utgifter bilaga nr 6: 
	Utgifter bilaga nr 7: 
	Utgifter bilaga nr 8: 
	Utgifter bilaga nr 9: 
	Utgifter bilaga nr 10: 
	Utgifter bilaga nr 11: 
	Utgifter noteringar 1: 
	Utgifter noteringar 2: 
	Utgifter noteringar 3: 
	Utgifter noteringar 4: 
	Utgifter noteringar 5: 
	Utgifter noteringar 6: 
	Utgifter noteringar 7: 
	Utgifter noteringar 8: 
	Utgifter noteringar 9: 
	Utgifter noteringar 10: 
	Utgifter noteringar 11: 
	Tillgångar den 31 december 1: 
	Tillgångar den 31 december 2: 
	Tillgångar den 31 december 3: 
	Tillgångar den 31 december 4: 
	Tillgångar den 31 december 5: 
	Tillgångar den 31 december 6: 
	Tillgångar den 31 december 7: 
	Tillgångar kronor 1: 
	Tillgångar kronor 2: 
	Tillgångar kronor 3: 
	Tillgångar kronor 4: 
	Tillgångar kronor 5: 
	Tillgångar kronor 6: 
	Tillgångar kronor 7: 
	D: 0
	Tillgångar bilaga nr 1: 
	Tillgångar bilaga nr 2: 
	Tillgångar bilaga nr 3: 
	Tillgångar bilaga nr 4: 
	Tillgångar bilaga nr 5: 
	Tillgångar bilaga nr 6: 
	Tillgångar bilaga nr 7: 
	Tillgångar noteringar 1: 
	Tillgångar noteringar 2: 
	Tillgångar noteringar 3: 
	Tillgångar noteringar 4: 
	Tillgångar noteringar 5: 
	Tillgångar noteringar 6: 
	Tillgångar noteringar 7: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 1: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 2: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 3: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 4: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 5: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 6: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 7: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 8: 
	Fastigheter värdepapper noteringar 9: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 1: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 2: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 3: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 4: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 5: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 6: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 7: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 8: 
	Fastigheter värdepapper bilaga nr 9: 
	Fastigheter värdepapper kronor 1: 
	Fastigheter värdepapper kronor 2: 
	Fastigheter värdepapper kronor 3: 
	Fastigheter värdepapper kronor 4: 
	Fastigheter värdepapper kronor 5: 
	Fastigheter värdepapper kronor 6: 
	Fastigheter värdepapper kronor 7: 
	Fastigheter värdepapper kronor 8: 
	Fastigheter värdepapper kronor 9: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 1: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 2: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 3: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 4: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 5: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 6: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 7: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 8: 
	Fastigheter värdepapper 31 december 9: 
	Övriga upplysningar: 
	Långivare 1: 
	Långivare 2: 
	Långivare 3: 
	Långivare 1 Bilaga nummer: 
	Långivare 2 Bilaga nummer: 
	Långivare 3 Bilaga nummer: 
	Långivare 1 skulder per början 1 januari: 
	Långivare 2 skulder per början 1 januari: 
	Långivare 3 skulder per början 1 januari: 
	Summa skulder långivare: 0
	Långivare 1 skuld per slut 31 december: 
	Långivare 2 skuld per slut 31 december: 
	Långivare 3 skuld per slut 31 december: 
	Summa skuld per slut 31 december: 0
	Långivare 1 noteringar: 
	Långivare 2 noteringar: 
	Långivare 3 noteringar: 
	Förändring skuld långivare 1: 
	Förändring skuld långivare 2: 
	Förändring skuld långivare 3: 
	Utgifter under perioden 11: 


