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Sid 1(4)
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0520 - 49 70 14

Reviderad 2004-12-29
www.trollhattan.se

overformyndaren@trollhattan.se

MYNDLING

Överförmyndarnämnden

0520 - 49 70 15



A

Överförmynd.
noteringar

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter

Bankkonton/Kontanter Kronor

Kronor Bil.nrINKOMSTER UNDER PERIODEN
Överförmynd.
noteringar

Summa fastigheter, värdepapper mm

B

A + B

Summa inkomster

Om utrymmet inte räcker till, använd sista sidan av blanketten

TH0076

Sid 2(4)

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 
(ex aktier, fonder, obligationer) Kronor

Överförmynd.
noteringar

Summa inkomster och tillgångar på konton/kontanter

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



TH0076

Sid 3(4)

C + D

Om utrymmet inte räcker till, använd sista sidan av blanketten

C

UTGIFTER UNDER PERIODEN Kronor Bil.nr
Överförmynd.
noteringar

Summa utgifter

Bankkonton/kontanter Bil.nr
Överförmynd.
noteringarKronor

TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller  vid periodens slut

DSumma tillgångar/kontanter

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

noteringarKronor Bil.nr

Summa fastigheter, värdepapper

Summa utgifter och tillgångar på konton/kontanter

Om redovisningen är riktig skall summan av A + B vara lika med summan C + D.
Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten.



TH0076

Sid 4(4)

Långivare
Bil.
nr

Skulder per. början
1/1

Förändring
+-

Skulder per. slut
31/12

Summa skulder

SKULDER

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Överförmynd.
noteringar
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