KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

□ ÅRSRÄKNING FÖR PERIODEN

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 KARLSTAD
Tel. 054-540 00 00

______________-______________

□ SLUTRÄKNING FÖR PERIODEN
______________-______________

VIKTIG INFORMATION!

Årsräkning skall vara Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd tillhanda före 1 mars året efter det år
redovisningen avser.
Sluträkning skall vara Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd tillhanda senast 1 månad efter att
huvudmannen avlidit eller förordnandet upphört.
Anstånd med räkningen begärs hos överförmyndarkansliet. Begäran ska motiveras. Begäran om
anstånd ska ha inkommit till kansliet innan tidsfristen för att lämna in räkningen har gått ut.
Huvudman / Omyndigt barn
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Vistelseadress

Postnummer

Postadress

God man / Förvaltare / Förmyndare:
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Postadress

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post

God man / Förvaltare / Förmyndare:
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Telefon arbete

Postadress

Mobiltelefon

E-post

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga:
……………………..……………………………...…………………………

…….……………...………………………………………………………..

Ort

Ort

Datum

Datum

…………….…………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………..

God mans / Förvaltares / Förmyndares namnteckning

God mans / Förvaltares / Förmyndares namnteckning

(Obs! Båda förmyndarnas namnteckning med bläck)
Granskarens namnteckning

Överförmyndarnämndens anteckningar:

Granskad av Öfn:…………………..

□ utan anmärkning □ med korrigering
□ med anmärkning (se bilaga)
□

Namnförtydligande

kontroll av spärr på utgående tillgångar.
Ev. kommentar - se sid. 4

Öfn stämpel

BEHÅLLNING:
(Samtliga tillgångar)

Kr

1

TILLGÅNGAR den 1 januari eller per förordnandedagen om ärendet har
påbörjats under året. (Uppgift från förteckningen eller föregående årsräkning)
TRANSAKTIONSKONTON / KONTANTER
Kontonummer

Fritext

Kronor

SUMMA TILLGÅNGAR PÅ BANKKONTON / KONTANTER

A

ÖVRIGA BANKKONTON OCH TILLGÅNGAR per 1 januari eller förordnandedagen
t ex sparkonton, huvudmannens "fickpengskonto", fastigheteter, bostadsrätter, aktier, fonder, obligationer,
kassa på boende, ICA eller Medmera

Kronor

Aktier, fonder och andra värdepapper enl bilaga

SUMMA FASTIGHETER, VÄRDEPAPPER M.M.

INKOMSTER UNDER PERIODEN OBS BRUTTO! (dvs. inkl. skatt)

Kronor

SUMMA INKOMSTER

B

SUMMA TILLGÅNGAR PÅ KONTON OCH INKOMSTER

A+B

Om utrymmet inte räcker till, använd sidan 4

Viktig information!
Innan du lämnar/skickar in års-/sluträkningen ska du kontrollera att

A+B = C+D

2

UTGIFTER UNDER PERIODEN

Kronor

C

SUMMA UTGIFTER

TILLGÅNGAR den 31 december eller avslutsdatum
TRANSAKTIONSKONTON / KONTANTER
Kontonummer

Fritext

Kronor

SUMMA TILLGÅNGAR PÅ BANKKONTON / KONTANTER

Öfn spärr

□
□
□
□
□

D

ÖVRIGA BANKKONTON OCH TILLGÅNGAR per 31 december eller avslutsdatum
t ex sparkonton, huvudmannens "fickpengskonto", fastigheteter, bostadsrätter, aktier, fonder, obligationer,
kassa på boende, ICA eller Medmera

Kronor

Öf spärr

□
□
□
□
□

Aktier, fonder och andra värdepapper enligt bilaga

SUMMA FASTIGHETER, VÄRDEPAPPER M.M.
SUMMA UTGIFTER OCH TILLGÅNGAR PÅ KONTON

C+D

Skulder redovisas på sidan 4.

Viktig information!
Innan du lämnar/skickar in års-/sluträkningen ska du kontrollera att

A+B = C+D

3

SKULDER
Långivare

Skulder 1 jan eller
förordnandedatum

Skulder per 31 dec eller
upphörandedatum

Förändr
+ -

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kommentar till kontroll av spärr på utgående tillgångar: (Överförmyndarnämndens ruta)

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utreda enskilda ärenden och utöva tillsyn över
ställföreträdarskap. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga
grunden myndighetsutövning. Det är Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd som är personuppgiftsansvarig
för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer
information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår
webbplats www.karlstad.se/personuppgifter samt www.karlstad.se/godman
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