ÅRSRÄKNING
År eller Period:

Överförmyndarnämnden

Huvudman
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Vistelseadress

Postnummer

Postadress

God man

Förvaltare

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Postadress

E-postadress

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna i denna årsräkning är riktiga.
Ort, datum och namnteckning

Överförmyndarnämndens anteckningar

Tillgångar vid årets början eller när uppdraget påbörjades
(enligt föregående årsräkning eller tillgångsförteckning)

Bankkonton

Summa tillgångar på bankkonton

Kronor

Bilaga nr

Öf:s anteckning

A

Summa huvudmannens egnamedelskonto

Övriga tillgångar: fastigheter, bostadsrätter, värdepapper,
fonder, försäkringar, fordringar
Andelar

Kronor

Bilaga nr Öf:s anteckning

Summa

Inkomster under perioden

Kronor

Pension/aktivitetsersättning F-kassan, brutto (bifoga kontrolluppgift)
Pension övrig, brutto (bifoga kontrolluppgift)
Lön, brutto (bifoga kontrolluppgift)
Bostadstillägg (bifoga beslut eller kontrolluppgiftsinformation)
Försörjningsstöd (bifoga beslut)
Övriga bidrag, t.ex. handikappersättning habiliteringsersättning
Bankränta, brutto (bifoga besked)
Överskjutande skatt (bifoga skattsedel som styrker utbetalning)
Sålda fonder/aktier (bifoga årsbesked)
Utbetald utdelning fonder/aktier, brutto (bifoga årsbesked)
Arv eller gåva (bifoga underlag)
Såld fastighet eller bostadsrätt (bifoga underlag)
Försäljningslikvider lösöre, m.m. (bifoga kvitto)
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:

Summa inkomster

B

Kontrollsiffra =
summa tillgångar på bankkonton och inkomster

A+B

Bilaga nr

Öf:s anteckning

Utgifter under perioden

Kronor

Bilaga nr

Öf:s anteckning

Preliminärskatt på inkomster (bifoga kontrolluppgift)
Skatt på bankränta (bifoga årsbesked)
Skatt på utbetald utdelning aktier/fonder (bifoga årsbesked)
Kvarskatt (bifoga skattesedel som styrker inbetalning)
Hyra (bifoga en hyresavi och ytterligare an avi vid varje ev.
ändring)
Omvårdnadsavgift (bifoga en vårdavi)
Sjukvård/medicin
Mat
TV, telefon, el
Försäkring
Bankavgifter
Amortering
Huvudmannens egna uttag
Utbetalt till huvudmannen: egnamedelskonto, kontanter, handkassa
Sparande i aktier/fonder (ej sparande på bankkonto)
Större inköp (bifoga kvitto)
Arvode till ställföreträdare inklusive arbetsgivaravgifter
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:

Summa utgifter
Tillgångar vid årets slut eller när uppdraget upphörde
Bankkonton (bifoga bankbesked)

Summa tillgångar på bankkonto

C
Kronor

Bilaga nr

Öf:s anteckning

D

Summa huvudmannens: egnamedelskonto
Övriga tillgångar: fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar
(bifoga bankbesked, underlag)
Andelar
Kronor
Bilaga nr

Summa övriga tillgångar

Kontrollsiffra =
summa tillgångar på bankkonton och utgifter

C+D

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

Öf:s anteckning

Skulder
(bifoga bankbesked, underlag)

Långivare

Bilaga nr

Skulder

1

Skulder

2

Öf.s anteckning

Summa skulder
1. Skulder vid årets början eller när uppdraget påbörjades.
2. Skulder vid årets slut eller när uppdraget upphörde.

Övriga upplysningar

Viktigt att tänka på:
– Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete.
– Årsräkningen ska vara ifylld med beständig skrift.
– Begärda kontoutdrag och verifikat ska bifogas.
Kontakta Överförmyndarnämnden om du undrar över något:
Postadres

Fagersta kommun
Överförmyndarnämnden
737 80 Fagersta

Besöksadress Norbergsvägen 19,
plan 0, Fagersta
Telefon
0223-440 00 växel
E-post
overformyndaren@fagersta.se

Information om hur Överförmyndarnämnden i Fagersta behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara dina
rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns
hemsida https://fagersta.se/omsorgstod/overformyndarverksamhet. Du kan också kontakta Fagersta kommun, telefon
växel 0223-440 00.

