Skriv ut
Skicka blanketten till:
Överförmyndarna i
Mariestad och Töreboda,
Mariestads kommun,
542 86 Mariestad
Lämna blanketten i:
Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Blanketten ska vara hos överförmyndaren senast 1 mars
ÅRSRÄKNING för kalenderår
Period (fr o m – t o m)

Huvudman
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Vistelseadress

Postnummer

Ort

God man

Förvaltare

Förnamn

Förmyndare

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Efternamn

Utdelningsadress

Personnummer
Postnummer

Telefon dagtid (inkl riktnummer)

Telefon kvällstid (inkl riktnummer)

Ort
Mobiltelefon

E-postadress

Härmed intygas på heder och samvete att uppgifterna som lämnats i denna årsräkning är riktiga.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum och underskrift av god man / förvaltare / förmyndare / särskilt förordnad vårdnadshavare

Överförmyndarens anteckningar
Redovisningen granskad

meddelande om åtgärd

Datum och underskrift

utan anmärkning

med anmärkning

med vidtagen korrigering

Tillgångar den 1 januari (eller enligt förteckning om ärendet påbörjades under året)
Bankkonton och kontanter (se bifogad vägledning)
Bilaga

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter

Kronor

A

Överförm notering

0

Övriga tillgångar: fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, aktier m m (se bifogad vägledning)
Bilaga

Kronor

Summa övriga tillgångar

Överförm notering

0

Inkomster under perioden (se bifogad vägledning)
Bilaga

Summa inkomster

B

Summa tillgångar på konton och inkomster A + B
Om utrymmet inte räcker till – använd sista sidan.

Kronor

Överförm notering

0

0

Utgifter under perioden (se bifogad vägledning)
Bilaga

Summa utgifter

Kronor

C

Överförm notering

0

Tillgångar 31 december
Bankkonton och kontanter (se bifogad vägledning)
Bilaga

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter

Kronor

D

Överförm notering

0

Övriga tillgångar: fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, aktier m m (se bifogad vägledning)
Bilaga

Summa övriga tillgångar
Summa utgifter och tillgångar
Om redovisningen är riktig ska summan A+B vara lika med C+D
Skulder redovisas på sista sidan.

C+D

Kronor

Överförm notering

0

0

Skulder
Långivare

Veifikat nr

Summa skulder

Skulder 1 januari

Skulder 31 december

0

Förändring + –

0

Överförm notering

0

Övriga upplysningar

VÄGLEDNING – se bilaga Årsräkningen – viktigt att tänka på
•

Specifikationer kan skrivas på annat papper som bifogas om utrymmet inte räcker till.

•

Bankmedel ska specificeras med bank och kontonummer. Bifoga kapital- och räntebesked med rätt
redovisningsdatum och med uppgift om överförmyndarspärr.

•

Aktier och andra värdepapper ska specificeras med uppgift om antal/andelar. Värdet kan upptas med
marknadsvärdet. Bifoga bankintyg (kopia av årsbesked eller motsvarande) med uppgift om överförmyndarspärr.

•

För fastighet anges beteckning och kommun. Fastighet upptas med taxeringsvärdet.

•

Om båda föräldrarna är förmyndare ska båda skriva på redovisningen.

Skriv ut

