
Namn Personnummer Telefon

Omyndig

Gatuadress Postnummer och ort

Vistelseadress Postnummer och ort

God man      Förvaltare          Förmyndare

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Granskad utan anmärkning

Granskad utan anmärkning, men med korrigering.

Granskad med anmärkning, se bilaga.

Granskningskommentarer bifogas.

Överförmyndarens granskning
Ort och datum 

Namnteckning

Namnförtydligande

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna års-/sluträkning är riktiga.

Ort och datum                  Ort och datum

God man/Förvaltare/Förmyndares namnteckning                              God man/Förvaltare/Förmyndares namnteckning

Antal uppdrag som ställföreträdare i Vellinge kommun                      Antal uppdrag som ställföreträdare i andra kommuner

Om båda föräldrarna är förmyndare 
ska båda fylla i sina uppgifter.

Huvudman

Årsräkning för tiden:
Skickas in före den 1 mars varje kalenderår.

Sluträkning för tiden:
Skickas in senast en månad efter uppdragets upphörande.

E-post

Överförmyndaren

Sänds till:  Vellinge kommun
Överförmyndaren
235 81 Vellinge 
Besöksadress: Norrevångsgatan 3, Vellinge



Tillgångar den 1 januari eller per förordnandedatum ______________________________ om du påbörjat uppdraget under året. 
Hämta uppgifterna från förteckning, föregående årsräkning eller sluträkning.  Ange bankkonton/kontanter som god man/förvaltare/förmyndare handhar.

Övriga tillgångar vid årets/periodens början T ex huvudmannens fickpengskonto, värdepapper som aktier, fonder, 
obligationer samt bostadsrätt och fastighet. Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde.  Ange en bostadsrätts lägenhetsnummer 
och föreningens namn.  Ange fastighetsbeteckning och kommun samt taxerings- eller inköpsvärde.

Bank, kontonummer          Kronor                 Bilaga nr   ÖF:s notering

              Kronor      Bilaga nr    ÖF:s notering

Inkomster under perioden Bifoga kontrolluppgifter för skattepliktiga inkomster samt underlag för icke skattepliktiga inkomster.

                 Kronor                 Bilaga nr    ÖF:s notering

Pension/aktivitetsersättning, brutto (kontrolluppgift)

Pension övrigt, brutto (kontrolluppgift)

Lön, brutto (kontrolluppgift)

Bostadstillägg (beslut eller kontrolluppgiftsinformation)

Försörjningsstöd (underlag)

Merkostnadsersättning (underlag)

Habiliteringsersättning (underlag)

Övriga bidrag (underlag)

Bankränta, brutto (årsbesked)

Överskjutande skatt (skattekonto för perioden)

Sålda fonder/aktier (årsbesked/avräkningsnota)

Utbetald utdelning aktier, brutto (kontrolluppgift)

Arv (bouppteckning och arvskifte)

Gåva (gåvobrev)

Såld fastighet eller bostadsrätt (kontrakt och avräkningsnota)

Försäljningslikvider lösöre m m (kvitto)

Summa inkomster                 B           

Om redovisningen är korrekt ska summan av A+B vara lika med summan av C+DSummera beloppen A+B

Summa övriga tillgångar                                                 

Summa tillgångar på bankkonto/kontanter                 A           



Utgifter under perioden Bifoga kontoutdrag för transaktionskontot och underlag som visar avdragen före skatt för samtliga inkomster. 
Bifoga kvittenser på överlämnade kontanter, representativa fakturor för de största utgiftsposterna samt gjorda investeringar.

Preliminärskatt på inkomster (kontrolluppgift)

Skatt på bankränta (årsbesked)

Skatt på utbetald utdelning aktier (kontrolluppgift)

Kvarskatt, fyllnadsbetalning (skattekontoutdrag)

Hyra (hyresavi och ytterligare en avi vid varje ändring)

Omvårdnadsavgift (faktura)

Sjukvård, medicin (underlag)

Mat (underlag)

TV, telefon, el (faktura)

Försäkring (faktura)

Bankavgifter (underlag)

Amortering (underlag)

Huvudmannens egna medel (underlag)

Utbetalt till huvudmannen: Fickpengskonto, kontanter, handkassa (underlag)

Sparande i fonder/aktier (styrk med underlag)

Större inköp (bifoga kvitto)

Arvode till ställföreträdare inkl arbetsgivaravg. (skattekontoutdrag)

Summa utgifter                  C          

                Kronor                 Bilaga nr    ÖF:s notering

Tillgångar den 31 december eller upphörandedatum Bifoga års-/saldobesked för huvudmannens samtliga konton 
vid periodens slut samt kontoutdrag för transaktionskontot för hela perioden.  Ange bankkonton/kontanter som god man/förvaltare/förmyndare handhar.

Övriga tillgångar vid årets/periodens slut T ex huvudmannens fickpengskonto, aktier, fonder, obligationer, bostadsrätt och 
fastighet. Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde. Ange en bostadsrättens lägenhetsnummer och värde om det är känt samt föreningens 
namn.  Ange fastighetsbeteckning och kommun samt taxerings- eller inköpsvärde. Bifoga års-/saldobesked för huvudmannens värdepappersinnehav samt gjorda 
värdepapperstransaktioner och avräkningsnotor för perioden. Bifoga senaste underlag på fastighetens taxeringsvärde.

Bank, kontonummer               Spärr Ja/Nej     Kronor      Bilaga nr    ÖF:s notering

Summa tillgångar på bankkonto/kontanter                D                   

Summa övriga tillgångar                                                     

                        Kronor        Bilaga nr   ÖF:s notering

Summera beloppen C+DOm redovisningen är korrekt ska summan av A+B vara lika med summan av C+D



Skulder 

Långivare/fordringsägare          Bilaga nr   Skulder 1 jan eller   Skulder 31 dec eller   Förändring + - ÖF:s notering
              förordnandedatum   upphörandedatum

Övriga upplysningar

Vellinge.se I #bättreutsiktervellinge

Vellinge kommun
Överförmyndaren
235 81 Vellinge 
Telefon 040 -42 50 00
Besöksadress: Norrevångsgatan 3, Vellinge

Summa skulder                                                    


