Inlämnas före den 1 mars till

Överförmyndarnämnden
241 80 Eslöv

Årsräkning/årsuppgift1
Avser år

Period (fr.o.m–t.o.m)

Årsräkning inlämnad av
god man

förvaltare

förmyndare

särskillt förordnad förmyndare

Huvudman/Omyndig
Förnamn, efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Vistelseadress

Postnummer

Postadress

God man/Förvaltare/Förmyndare/Särskilt förordnad förmyndare
Förnamn, efternamn

Personnummer

Gatuadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postnummer

Telefon kvällstid (även riktnummer)

Postadress

E-postadress

Underskrift
Härmed intygas på heder och samvete2 att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga.
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Överförmyndarnämnden i Eslöv
Redovisningen granskad
utan anmärkning

med anmärkning

Åtgärd/Korrigering
vidtagen korrigering
Datum och underskrift

meddelande om åtgärd
Namnförtydligande

Överförmyndarnämnden i Eslövs kommun
Telefon 0413-623 25, 0413-625 59
www.eslov.se

1(4)

Tillgångar den 1 januari
eller per förordnandedag om ärendet påbörjats under innevarande år (från föregående årsräkning eller förteckning).
Bank/institut och kontonummer/kontanter

Bilaga nr.

Kronor

(A)

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter

Spärr

0

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper den 1 januari
(exempel på värdepapper: aktier, fonder och obligationer)
Typ av egendom/bank/institut och kontonummer

Antal/andelar Bilaga nr.

Värde (kronor)

Summa fastigheter, värdepapper
Privata medel

Spärr

0
Värde (kronor)

Inkomster under perioden
Typ av inkomst

Bilaga nr.

Kronor

Aktivitetsersättning, brutto
Pension, brutto
Lön, brutto
Bostadstillägg/bostadsbidrag
Försörjningsstöd
Övriga bidrag, exempelvis handikappersättning, habiliteringsersättning
Bankränta, brutto
Överskjutande skatt
Sålda aktier/fonder
Utbetald utdelning aktier/fonder
Försäljningslikvider lösöre med mera (bifoga kvitto)
Övrigt, exempelvis arv/gåva/fondmedel

Summa

(B)

Summa

(A+B)

0

2(4)

Utgifter under perioden
Typ av utgift

Bilaga nr.

Kronor

Hyra
TV, telefon, el, hemförsäkring, internet, mobiltelefon
Omvårdnadsavgift
Läkare, medicin, tandläkare
Skatt på inkomst (exempelvis bankränta, pension, utdelning)
Arvode till ställföreträdare inklusive sociala avgifter
Privata medel
Köp av exempelvis aktier, fonder, pensionsförsäkringar
Betalning av skulder
Övrigt

(C)

Summa utgifter

0

Tillgångar den 31 december
Bank/institut och kontonummer/kontanter

Bilaga nr.

Kronor

(D)

Summa tillgångar på bankkonton

Spärr

0

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper den 31 december
(exempel på värdepapper: aktier, fonder och obligationer)
Typ av egendom/bank/institut och kontonummer

Antal/Andelar Bilaga nr.

Värde (kronor)

Summa fastigheter, värdepapper
Privata medel

Summa

Spärr

0
Värde (kronor)

(C+D)

Om redovisningen är riktig ska summan (A+B) vara lika med summan (C+D). Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten.
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Skulder3
Långivare

Summa skulder

Bilaga nr.

Skulder den 1 januari

Skulder den 31 december

0

Förändring + -

0

0

Övriga upplysningar

Följande bilagor ska bifogas
Årsbesked lön, pension och övrig beskattningsbar inkomst.
Årsbesked bostadstillägg/bostadsbidrag.
Årsbesked icke beskattningsbar inkomst, exempelvis handikappersättning.
Hyresavi från januari samt från varje gång hyran ändrats.
Årsbesked från samtliga konton.
Hemförsäkringsbevis.
Taxeringsbevis för fastighet och tomträtt.
Bevis på innehav av värdepapper.
Vid fordringar och skulder: kopia på revers eller lånehandlingar, sammanställning från inkasso/kronofogden.

Överförmyndarnämnden i Eslövs kommun
Telefon 0413-623 25, 0413-625 59
www.eslov.se
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Anvisningar

1Årsräkningen avges på heder och samvete och lämnas till överförmyndaren före den 1 mars. Den skall innehålla en redogörelse för
förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Har ställföreträdaren haft sitt uppdrag
bara under en del av året, blir det bara fråga om en redogörelse för förvaltningen under den delen. Utgångspunkten för årsräkningen är de
förteckningar över den förvaltade egendomen som skall ha lämnats enligt föräldrabalken 14 kap 1 och 2 §§. Det kan uppstå svårigheter för
en förmyndare vid upprättandet av årsräkning, om den omyndige själv har tagit hand om egendom som i och för sig omfattas av godmansförordnandet. Om det visar sig att så är fallet skall ställföreträdaren omdelbart meddela detta till överförmyndaren. Den förmyndaren kan då
få inskränka sig till att redogöra för sin egen förvaltning i årsräkningen. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har använts för
den omyndiges uppehälle eller nytta i övrigt. Att på den punkten göra en närmare specifikation, så att det särskilt anges hur mycket som har
använts för uppehälle och hur mycket som har gått åt för utbildningsändamål osv., får som regel anses onödigt. Sådana närmare uppgifter
kan emellertid behöva lämnas, om det rör sig om stora belopp. Det bör observeras att det inte är tillräckligt att ange värdet på egendomen,
utan även egendomstyp och antal bör redovisas. Särskilt bör anges, om egendom tillkommit genom gåva, arv m.m. eller om egendomen
minskat. Överförmyndaren skall av årsräkningen kunna sluta sig till på vilket sätt den omyndiges egendom har förändrats. I årsräkningen skall
vidare, utöver löpande inkomster, anges dels inkomsten utdelning på aktier och ränta på banktillgodohavanden, dels utgifter som har betalats med egendomen eller med dess avkastning. Frågan i vad mån inkomster och utgifter behöver specificeras blir beroende av beloppens
storlek. Av föräldrabalken 14 kap 16 § framgår att överförmyndaren får begära redovisning även för den del av den omyndiges tillgångar och
skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning. Han kan å andra sidan, enligt föräldrabalken 14 kap 19 §, om det bedöms att årsräkning inte behövs eller att den kan lämnas i förenklad form, medge det för ett visst år eller tills vidare. Försummar en förordnad förmyndare,
förmyndare eller förvaltare att fullgöra sina skyldigheter, kan överförmyndaren förelägga vite med stöd av föräldrabalken16 kap. 13 §.
2Årsräkning skall avges på heder och samvete och lämnas till överförmyndaren före den 1 mars. Enligt 15 kap. 10 § BrB kan en osann uppgift
bedömas som osann försäkran.
3Uppgift skall lämnas om de skulder som hänför sig till egendomen vid samma tidpunkter. Här kan det bli fråga om att uppge t.ex. de inteckningsskulder som belastar en fastighet.

