
Månadsuppföljning  Avser års-/sluträkning för huvudman  _____________________________

Inkomster Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa 

Pension/lön brutto 

Bostadstillägg 

Habiliteringsersättning 

Handikappersättning 

Överskjutande skatt 

Ränta brutto 

Utdelning av aktier 

Sålt fondandelar/aktier 

Försäljningslikvid fastighet/bostadsrätt 

Arv/gåva 

Vinster 

Inkomst av fastighet 

Utgifter Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa 

Prel. skatt på inkomst 

Skatt på räntor, utdelningar 

Kvarskatt 

Fyllnadsinbetald skatt 

Mat, hygien mm. 

Hyra/inackordering 

Hemtjänst, omsorgsavgift 

El, fastighetskostnader 

Försäkringar 

Hår- fotvård

Läkemedel, läkarvård, tandvård 

Inredning 

Kläder, skor mm. 

Telefon, internet, tidningar 

TV- avgifter 

Resor, färdtjänst 

Överföring till huvudman 

Egna uttag av huvudmannen 

Amortering lån 

Låneränta och utgifter 

Arvode och kostnadsersätt till god man 
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