Årsräkning/Sluträkning
Omyndiga barn
Avser redovisningsåret _______________
Period______________ - _____________

Omyndig
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postort

Förälder/förmyndare 1
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Hemtelefon

Mobiltelefon

Förälder/förmyndare 2
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Hemtelefon

Mobiltelefon

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i redovisningen är riktiga.
___________________________________________

__________________________________________

Ort och datum

Ort och datum

___________________________________________

__________________________________________

Underskrift av förälder/förmyndare 1

Underskrift av förälder/förmyndare 2

Överförmyndarnämndens anteckningar
Beslutsdatum

Redovisningen granskad: ☐med anmärkning ☐utan anmärkning
Plats för överförmyndarnämndens anteckningar

Underskrift

Namnförtydligande

Besök

Postadress

Telefon

Fax

Internet

Turebergshuset
Turebergs torg 1

Överförmyndaravdelningen
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna

08-579 217 20

08-579 215 99

www.sollentuna.se

Tillgångar på bankkonton och kontanter vid årets eller periodens början
(Enligt förteckning eller föregående årsräkning. )
Bank

Kontonummer

Kronor

Spärr Bilag
a

Summa tillgångar A
Övriga tillgångar vid årets eller periodens början
(T.ex. värdepapper, aktier, fonder, kapitalförsäkringar, fastigheter/bostadsrätter samt ungdomskonton som den omyndige sköter själv)
Typ av tillgång

Andelar/antal

Kronor

Spärr Bilag
a

Summa värdepapper, fastigheter m.m.
Inkomster under perioden
Endast sådan inkomst som tillfaller den omyndige själv tas upp, d.v.s. försäkringsersättningar, arv, gåvor samt avkastning från egendom
som tillhör den omyndige. Barnbidrag, barnpension och andra ersättningar som utbetalas till vårdnadshavare/förmyndare tas ej upp.
Skattepliktiga ersättningar, ränta och utdelning ska alltid redovisas brutto.
Typ av inkomst

Kronor

Ränteintäkter
Utdelning från värdepapper (sådan som utbetalas till konto under A)

Intäkt från försäljning av värdepapper (sådan som utbetalas till konto under A)
Hyresintäkter
Intäkt från försäljning av fastighet, bostadsrätt eller annan lös egendom
Försäkringsersättning
Intäkt i form av gåva eller arv
Skatteåterbäring
Övriga inkomster

Summa inkomster B
Summa tillgångar på konton och inkomster A+B

Bilag
a

Utgifter under perioden
Typ av utgift

Kronor

Bilag
a

Kronor

Spärr Bilag
a

Kronor

Spärr Bilag
a

Skatt på ränteinkomster
Skatt på hyresintäkter
Realisationsvinstskatt
Skulder, amorteringar, skuldränta

Skatt på utdelning av värdepapper (om denna utbetalats till konto under A)
Övr. utgifter

Summa utgifter C

Tillgångar på bankkonton och kontanter vid årets eller periodens slut
Bank

Kontonummer

Summa tillgångar D
Övriga tillgångar vid årets eller periodens slut
Typ av tillgång

Andelar/antal

Summa värdepapper, fastigheter m.m.
Summa tillgångar på konton och inkomster C+D
Om redovisningen är riktig ska summan A+B vara lika med summan C+D

Skulder
Långivare

Skuld vid periodens början

Skuld vid periodens slut

Bilaga

Summa skulder
Övriga upplysningar

Information och anvisningar för upprättande av årsräkning och sluträkning
Årsräkningen ska fyllas i med beständig bläck- eller tuschpenna. Glöm inte att underteckna årsräkningen innan
du lämnar in den. Är båda föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare ska båda föräldrarna skriva under
årsräkningen.
Årsräkningen ska vara inskickad till överförmyndarnämnden senast den 1 mars. En sluträkning ska vara
inskickad senast en månad efter det att barnet fyller 18 år.

