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ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING
Årsräkning lämnas in till överförmyndarnämnden
före den 1 mars varje år. Sluträkning lämnas in
senast en månad efter uppdragets upphörande.

Lämnas/skickas till:

Avser kalenderår

Avser tidsperiod
-

Överförmyndarnämnden
Luleå kommun
971 85 LULEÅ

Huvudman
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ev. annan vistelseadress

Telefon huvudman (boende,avd)

Ort

Ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning/sluträkning är riktiga
Datum och namnunderskrift ställföreträdare

Överförmyndarnämndens beslut
Redovisningen granskad
Utan anmärkning

Med anmärkning
Beslut: …………………………………………………….

Utan anmärkning med följande notering:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum och namnunderskrift handläggare

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Tillgångar vid årets början eller när uppdraget påbörjades
(enligt föregående årsräkning, sluträkning eller förteckning)
Bankkontonummer inkl clearingnummer

kronor

SUMMA TILLGÅNGAR BANKKONTO
Huvudmannens ”fickpengskonto” som inte disponeras av god man/förvaltare

Öfn anteckningar

(A)=
kronor

Öfn anteckningar

kronor

Öfn anteckningar

ICA/Coop konto som inte disponeras av god man/förvaltare

Övriga tillgångar; fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, försäkringar etc.
(taxeringsvärde) (värde)
(antal)
(andelar) (kapital)

Inkomster under perioden

kronor

Pension/annan skattepliktig ersättning från Pensionsmyndigheten/
Försäkringskassan, brutto (bifoga kontrolluppgift)
Övrig pension, brutto (bifoga kontrolluppgift)
Lön, brutto (bifoga kontrolluppgift)
Bostadsbidrag/bostadstillägg (bifoga beslut eller annat underlag)
Övriga bidrag ex habiliteringsersättning (bifoga beslut)
Försörjningsstöd (bifoga beslut)
Bankränta/utdelningar, brutto (bifoga årsbesked)
Sålda aktier/fonder (bifoga årsbesked)
Överskjutande skatt (bifoga skattsedel)
Arv eller gåva (bifoga underlag)
Såld bostadsrätt eller fastighet (bifoga underlag)
Försäljning av lösöre (bifoga kvitto)
Övrigt, ange vad:
Övrigt, ange vad:

SUMMA INKOMSTER

SUMMA TILLGÅNGAR PÅ BANKKONTO OCH INKOMSTER

(B)=
A+B =

Om redovisningen är riktig ska summan A+B vara lika med summan C+D

öfn ant.
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Utgifter under perioden (bifoga samtliga verifikat)

kronor

öfn ant.

Skatt på inkomster (bifoga kontrolluppgift)
Skatt på bankränta/utdelning (bifoga årsbesked)
Kvarskatt/reavinstskatt (bifoga skattsedel)
Hyra/boendeavgift/omsorgsavgift (bifoga verifikat/räkningsunderlag)
Hemtjänst/boendestöd (bifoga verifikat/räkningsunderlag)
Sjukvård/medicin (bifoga verifikat/räkningsunderlag)
Mat (bifoga verifikat/räkningsunderlag)
TV, telefon, el (bifoga verifikat/räkningsunderlag)
Försäkring (bifoga verifikat/räkningsunderlag)
Bankavgifter (bifoga verifikat/räkningsunderlag)
Utbetalt till huvudmannen:
”fickpengskonto”, kontanter till huvdman/boende (bifoga kontoutdrag/kvittens)
Större inköp (bifoga kvitto):
Arvode till ställföreträdare inkl. skatt och arbetgivaravgifter
(bifoga kontoutdrag från Skatteverket)
Sparande i fonder/aktier (ej sparande på bankkonto)
Övrigt (ange vad):
Övrigt (ange vad):
SUMMA UTGIFTER

(C)=

Tillgångar vid årets slut eller när uppdraget upphörde
Bankkontonummer inkl clearingnummer

kronor

SUMMA TILLGÅNGAR BANKKONTO
Huvudmannens ”fickpengskonto” som inte disponeras av god man/förvaltare

Öfn anteckningar

(D)=
kronor

Öfn anteckningar

kronor

Öfn anteckningar

ICA/Coop konto som inte disponeras av god man/förvaltare

Övriga tillgångar; fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, försäkringar etc.
(taxeringsvärde) (värde)
(antal)
(andelar)
(kapital)

SUMMA UTGIFTER OCH TILLGÅNGAR PÅ BANKKONTO

C+D =
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Skulder (bifoga årsbesked/underlag)
ex Kronofogden, inkassobolag m fl
Långivare

Periodens ing. skulder

SUMMA SKULDER

Övriga upplysningar

Periodens utg. skulder

=

Öfn anteckningar

