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Postnummer/postadressVistelseadress

Huvudmannens namn

Gatuadress

Personnummer
Personuppgifter

Adress

Postnummer/postadress

Telefon

Årsräkning/Sluträkning

För året/perioden

God man/förvaltare Personnummer

Bank, kontonummer Saldo ÖFN:s anteckningar

Summa A*

Tillgångar på bankkonto eller kontanter vid årets/periodens början Enligt förteckning eller föregående årsräkning 

Saldo ÖFN:s anteckningar

Summa

Övriga tillgångar vid årets/periodens början 
Enligt förteckning eller föregående årsräkning t.ex värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet och övriga icke-kontanta tillgångar

Överförmyndarnämndens granskning - Redovisning granskad:

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna redovisning samt eventuella bilagor är riktiga:

Underskrift av god man och/eller förvaltare (Om två utövar förvalta egendom gemensamt måste båda underteckna årsräkningen.)

Utan anmärkning

Utan anmärkning, men med korrigeringar

Med anmärkning - enligt bilaga dnr:

Datum

Underskrift

Stämplar

* Beloppet i A överförs till nästa sida

Årsräkning ska enligt lag lämnas in senast den sista februari varje år. Sluträkning ska lämnas in inom en månad 
från det att uppdraget upphörde.                   OBS! Blanketten ska fyllas i med sådan skrift som inte kan raderas.

/Ort 20

/Ort 20

Skickas till: 
Södertörns överförmyndarnämnd 
136 81  Haninge

E-post

Södertörns 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö
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ÖFN:s anteckningarverif nr

SUMMA A + B
B.

C.

A.Summa överförd från sidan 1

Bank, kontonummer Saldo ÖFN:s anteckningar Spärr

Summa C + D*
D.

Tillgångar på bankkonto eller kontanter vid årets/periodens slut

Saldo ÖFN:s anteckningar Spärr

Summa

Övriga tillgångar vid årets/periodens slut t.ex värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet,etc, styrks med besked från bank m m

SKULDER enligt bifogad specifikation
Den 1 januari eller vid periodens början Totala tillgångarDen 31 december/vid periodens slut

verif nr

OBS! * För att redovisningen ska vara korrekt måste summan av A+B vara lika med C+D

Pension, lön, sjukersättning (OBS Ange bruttobelopp)

Räntor (brutto)

Bostadstillägg
Bostadsbidrag

Försäljning av fondandelar/aktier (inte reinvesterande)

Handikappersättning

Summa inkomster under året/perioden
Övrigt (t ex skatteåterbäring/arv/försäljningslikvid/utdelning etc)

Privata medel, fickpengar

Hyra
Omvårdnadsavgift/hemtjänst

Telefon, TV, internet, tidningar och el
Sjukvård, medicin, läkarkostnader

Försäkringar 

Skatt på pension, lön, sjukersättning etc.
Övriga utgifter (specificeras, använd bilaga om utrymmet inte räcker till) 

Amorteringar, skuldräntor

Skatt på ränta

Bankavgifter, kvarskatt
Köp av fondandelar/aktier

Arvode, kostnadsersättning, skatt, sociala avgifter
Summa utgifter under året/perioden
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Bilaga. Specifikation av skulder för
År / period

Skulder (typ av skuld) Långivare/fordringsägare BeloppBeloppBelopp

Per 1 januari eller vid 
periodens början

Per 31 december eller vid 
periodens slut Förändring +/-

Summa 

Summan räknas samman med nästa sida , se "Skulder totalt"

Skickas till: 
Södertörns överförmyndarnämnd 
136 81  Haninge

Södertörns 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö


Sidan  av 
OF13  2019-01-18 RH
Sidan  av 
OF13  2013-09-23  ES
OF 27  2017-04-11 RH
Sidan  av 
Postnummer/postadress
Vistelseadress
Huvudmannens namn
Gatuadress
Personnummer
Personuppgifter
Adress
Postnummer/postadress
Telefon
Årsräkning/Sluträkning
God man/förvaltare
Personnummer
Bank, kontonummer
Saldo
ÖFN:s anteckningar
Summa A*
Tillgångar på bankkonto eller kontanter vid årets/periodens början Enligt förteckning eller föregående årsräkning 
Tillgångar på bankkonto eller kontanter vid årets/periodens början Enligt förteckning eller föregående årsräkning 
Tillgångar på bankkonto eller kontanter vid årets/periodens början Enligt förteckning eller föregående årsräkning 
Saldo
ÖFN:s anteckningar
Summa
Övriga tillgångar vid årets/periodens börjanEnligt förteckning eller föregående årsräkning t.ex värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet och övriga icke-kontanta tillgångar
Övriga tillgångar vid årets/periodens börjanEnligt förteckning eller föregående årsräkning t.ex värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet och övriga icke-kontanta tillgångar
/periodens börjanEnligt förteckning eller föregående årsräkning t.ex värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet och övriga icke-kontanta tillgångar
Överförmyndarnämndens granskning - Redovisning granskad:
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna redovisning samt eventuella bilagor är riktiga:
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redovisning samt eventuella bilagor är riktiga:
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redovisning samt eventuella bilagor är riktiga:
Underskrift av god man och/eller förvaltare (Om två utövar förvalta egendom gemensamt måste båda underteckna årsräkningen.)
Underskrift av god man och/eller förvaltare (Om två utövar förvalta egendom gemensamt måste båda underteckna årsräkningen.)
Underskrift av god man och/eller förvaltare (Om två utövar förvalta egendom gemensamt måste båda underteckna årsräkningen.)
Datum
Underskrift
Stämplar
* Beloppet i A överförs till nästa sida
Årsräkning ska enligt lag lämnas in senast den sista februari varje år. Sluträkning ska lämnas in inom en månad från det att uppdraget upphörde.                   OBS! Blanketten ska fyllas i med sådan skrift som inte kan raderas.
/
Ort
20
/
Ort
20
Skickas till:Södertörns överförmyndarnämnd
136 81  Haninge
E-post
Södertörns
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND         
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö
INKOMSTERUNDER ÅRET/PERIODEN
UTGIFTERUNDER ÅRET/PERIODEN
ÖFN:s anteckningar
verif nr
SUMMA A + B
B.
C.
A.
Summa överförd från sidan 1
Summa överförd från sidan 1
Bank, kontonummer
Saldo
ÖFN:s anteckningar
Spärr
Summa C + D*
D.
Tillgångar på bankkonto eller kontanter vid årets/periodens slut
Saldo
ÖFN:s anteckningar
Spärr
Summa
Övriga tillgångar vid årets/periodens slut t.ex värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet,etc, styrks med besked från bank m m
SKULDER enligt bifogad specifikation
Den 1 januari eller vid periodens början
Totala tillgångar
Den 31 december/vid periodens slut
verif nr
OBS! * För att redovisningen ska vara korrekt måste summan av A+B vara lika med C+D
Pension, lön, sjukersättning (OBS Ange bruttobelopp)
Räntor (brutto)
Bostadstillägg
Bostadsbidrag
Försäljning av fondandelar/aktier (inte reinvesterande)
Handikappersättning
Summa inkomster under året/perioden
Övrigt (t ex skatteåterbäring/arv/försäljningslikvid/utdelning etc)
Privata medel, fickpengar
Hyra
Omvårdnadsavgift/hemtjänst
Telefon, TV, internet, tidningar och el
Sjukvård, medicin, läkarkostnader
Försäkringar 
Skatt på pension, lön, sjukersättning etc.
Övriga utgifter (specificeras, använd bilaga om utrymmet inte räcker till) 
Amorteringar, skuldräntor
Skatt på ränta
Bankavgifter, kvarskatt
Köp av fondandelar/aktier
Arvode, kostnadsersättning, skatt, sociala avgifter
Summa utgifter under året/perioden
Bilaga. Specifikation av skulder för
År / period
Skulder (typ av skuld)
Långivare/fordringsägare
Belopp
Belopp
Belopp
Per 1 januari eller vid
periodens början
Per 31 december eller vid
periodens slut
Förändring +/-
Summa  
Summan räknas samman med nästa sida , se "Skulder totalt"
Skickas till:Södertörns överförmyndarnämnd
136 81  Haninge
Södertörns
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND         
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö
8.2.1.3144.1.471865.466488
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