ÅRS- OCH SLUTRÄKNING för hela kalenderåret ……...………………
eller för del av året fr.o.m. ………………… t.o.m.…………………………
Blanketten skickas i ett exemplar till
Uddevalla Kommun
Samverkande överförmyndare
451 81 UDDEVALLA
ÅRSRÄKNING SENAST 1 MARS
Sluträkning 1 månad efter uppdragets slut

Blankett för föräldrar/förmyndare

Barnet
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress:

Vistelseadress

Postnummer

Postadress:

Förmyndare 1
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon (dagtid)

Telefon (kvällstid)

Postadress:

Mobiltelefon

E-post

Förmyndare 2
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon (dagtid)

Telefon (kvällstid)

Postadress:

Mobiltelefon

E-post

Denna års-/sluträkning avges på heder och samvete

(OBS! Alla uppgifter ska fyllas i med bläck etc.
Använd ej Tipp-ex.)

…………………………………………………………

…………………………………………………..

Ort

Datum

…………………………………………………………

…………………………………………………...

Förmyndares namnteckning

Förmyndares namnteckning

GRANSKNING
Redovisningen granskad

utan anmärkning

med anmärkning

utan anmärkning med korrigering

Datum och underskrift

Överförmyndarens granskningsmarkeringar
V = granskning mot verifikation

R = rimlighetsbedömning

X = en granskad post åtföljs av granskningsmeddelande eller anmärkning

S = Summeringskontroll

Övriga tillgångar vid årets/periodens början
Fondandelar/antal aktier/obligationer/fastighet/bostadsrätt/IPS/pensions-/kapitalförsäkring/investeringssparkonto
Namn på tillgång Kontonummer
Antal
Kronor
Bil. nr

Summa

Öf:s ant

0

Tillgångar på bankkonton vid årets början(föregående årsräkning) eller när uppdraget påbörjades(tillgångsförteckning)

(Barnets egna medels-/fickpengkonto redovisas ej i årsräkning, redovisas enbart genom kontoutdrag)
Spärrat konto
Bank
Kontonummer
Ja/Nej
Kronor
Bil. nr

Summa tillgångar på bankkonton

A

Inkomster under året/perioden (netto- eller bruttoredovisn – se sid 4)
OBS!! Sänd med alla årsbesked och kontroll uppgifter

0

Kronor

Bil. nr

Sparande till barnet
Bankränta
Utdelning av aktier
Utdelning av fonder (ej reinvesterad utdelning)
Sålda aktier
Sålda fonder
Försäljningslikvid av fastighet/bostadsrätt
Arv/testamente (bifoga underlag)
Utbetalning av försäkringsmedel, skadestånd (bifoga underlag)
Skatteåterbäring (bifoga skattesedel)
Gåva
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt

Summa inkomster

Summa tillgångar på konton, kontanter och inkomster

Öf:s ant

B

0

A+B

0

Öf.s ant

Utgifter

Kronor

Bil. nr

Öf:s ant

Bil. nr

Öf:s ant

Fondandelar/antal aktier/obligationer/fastighet/bostadsrätt/IPS/pensions-/kapitalförsäkring/investeringssparkonto
Namn på tillgång
Kontonummer
Antal
Kronor
Bil. nr

Öf:s ant

Skatt på bankränta och utdelningar (endast vid bruttoredovisning)
Kvarskatt/fyllnadsinbetalning (bifoga underlag)
Amortering/skuldräntor
Utbetalning till konto som barnet förfogar över (bifoga udnerlag)
Försäkringar
Bankavgifter se kontoutdrag
Sparande i fonder (ej sparande på bankkonto)
Köp av aktier (bifoga verifikat) fordrar samtycke
Köp av kapitalförsäkring
Kapitalvinstskatt (reavinstskatt) (endast vid bruttoredovisning)
Inköp (bifoga kvitto om du gjort inköp)
Övrigt
Övrigt
Övrigt

Summa utgifter

C

0

Tillgångar på bankkonton vid årets slut eller när uppdraget upphörde
(Barnets egna medels-/fickpengkonto)
Bank

Spärrat konto
Ja/Nej Kronor

Kontonummer

Summa tillgångar på bankkonton

D

0

Övriga tillgångar vid årets/periodens slut

Summa

0

Kontrollräkning
När du fyllt i alla uppgifter kan du göra en kassakontroll för att kontrollera att uppgifterna är korrekt ifyllda.

0 Kr enligt ruta A i årsräkningen

Tillgångar på bank vid redovisningsperiodens början
Inkomster under perioden

+

0 Kr enligt ruta B i årsräkningen

Utgifter under perioden dras ifrån

-

0 Kr enligt ruta C i årsräkningen

Tillgångar på bank vid periodens slut

=

0 Kr

Om allt stämmer ska A+B-C bli lika med den summa du har i D, om inte detta stämmer har det blivit fel någonstans

Långivare

Bil. nr

Skulder 1

Skulder 2

0
1.
2.

Öf:s ant

0

Skulder vid årets början eller när uppdraget påbörjades
Skulder vid årets slut eller när uppdraget upphörde

Övriga upplysningar
Beskriv barnets situation och förhållanden som påverkar din redovisning.
Ange om barnet har ett fickpenningkonto – konto som han/hon själv disponerar (bank och kontonummer).

Nettoredovisning – redovisa endast inkomsterna som utbetalats och framgår av kontoutdrag
Bruttoredovisning – redovisa bruttoinkomsterna under inkomster och skatt under utgifter
Årsbesked och Kontrolluppgifter – ska lämnas oavsett vilken form av redovisning du väljer

RENSA

