1(2)

Årsräkning/sluträkning
för omyndig
Överförmyndarverksamheten

Diarienummer

Handlingsnummer

Årsräkning
Sluträkning för perioden
År 20 ___ - ___ - ___ – 20 ___ - ___ - ___
Omyndig
Personnummer

Namn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Vistelseadress

Telefon

Föräldraförmyndare/medförmyndare/särskilt förordnad vårdnadshavare/särskilt förordnad förmyndare
Personnummer

Namn

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Personnummer

Namn

Postadress
E-post

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Postadress

Mobiltelefon

E-post

Sammanställning

ÖF:s anteckning
Kronor

Tillgångar enligt föregående redovisning
Inkomster under perioden
Utgifter under perioden

(förs över från sidan 2)

(förs över från sidan 2)

Värdeförändring, ökning

(förs över från sidan 2)

Värdeförändring, minskning

(förs över från sidan 2)

Summa A ska vara lika med summa B

(1)

+

(2)

–

(3)

+

(4)

–

Summa A
ÖF:s anteckning

Tillgångar 31 december alternativt per upphörandedag

Summa B (5)

Kronor

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete
Ort och datum (ååååmmdd)

Granskad

Förmyndares namnteckning (finns två förmyndare ska båda underteckna)

utan anmärkning

med anmärkning

utan anmärkning, men med korrigering

Anmärkning

Göteborg den: 20 ___ - ___ - ___

Handläggare:

..........................................................................................................................................

2(2)
Försäljning av fastighet
Försäljningssumma

ÖF:s anteckning

(netto efter eventuellt avdrag)

Den sålda fastighetens värde, enligt föregående redovisning

–

–

Vinst eller förlust

=

=

(förs till ”Övriga inkomster” (vinst) respektive ”Övriga utgifter” (förlust) nedan)

Värdeförändring av värdepapper,
fonder och fastigheter

Värdepapper,		
fonder med mera
ÖF:s anteckning Taxeringsvärde

Värde enligt föregående redovisning

+

Inköp under perioden

+

Försäljning under perioden

–
Summa

Värdeförändringen är

.....................

C

=

D

A =
B

Värde vid periodens slut

=

ÖF:s anteckning

kronor

=

(skillnaden mellan B och A, förs över till (3) eller (4) under Sammanställning sidan 1)

Förändring av taxeringsvärdet under perioden är ......................... kronor

(skillnaden mellan D och C, förs över till (3) eller (4) som ovan

Inkomster under året

N:r

ÖF:s anteckning

N:r

ÖF:s anteckning

N:r

ÖF:s anteckning

Räntor
Utdelning av aktier och andra värdepapper
Övriga inkomster
Summa – förs över till (1) på sidan 1
Utgifter under året
Inbetalning av skatt
Övriga utgifter

(specificeras i bilaga)

Bankkonton
Fonder

(marknadsvärde)

Värdepapper

(marknadsvärde)

Kapitalförsäkringar
Fastighet/er

(taxeringsvärde)

Övriga tillgångar

(specificeras)

Summa – förs över till (5) på sidan 1

Överförmyndarverksamheten
Postadress
Box 2385, 403 16 Göteborg
Besöksadress Ekelundsgatan 1, Göteborg
www.goteborg.se/overformyndaren

Göteborgs Stad

Tillgångar 31 december alternativt per upphörandedag (kopior av saldobesked bifogas)
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Summa – förs över till (2) på sidan 1

