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Post: Vimmerby kommun, Överförmyndare i samverkan, 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 92 30  E-post: ovis@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se  

Förenklad:  Årsräkning för tiden  Sluträkning för tiden 

 
 

 

  

 

Huvudman Underårig 
Namn Telefon Personnummer 

   

Adress Postnummer Postadress 

   

Vistelseadress Postnummer Postadress 

   

E-postadress 

 

 

 

God man/förvaltare/förordnad förmyndare  Förälder 
Namn Personnummer 

  

Namn Personnummer 

  

Adress Postnummer Postadress 

   

Adress Postnummer Postadress 

   

Telefon dagtid Telefon kvällar Mobiltelefon/fax 

   

Telefon dagtid Telefon kvällar Mobiltelefon/fax 

   

E-postadress 

 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna års- och sluträkning är riktiga: 

Underskrifter 
Ort och datum Ort och datum 

  

God mans/förvaltarens/förordnad förmyndare förälders namnteckning Förälders namnteckning 

  

 

Överförmyndarens beslut 
Redovisningen granskad 

 utan anmärkning  med anmärkning  med korrigering 
Anmärkning 
 

 

 

Datum och underskrift 
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TILLGÅNGAR den 1 januari/eller förordnandedatum 
(från  föregående årsräkning eller förteckning 

 

Bankkonton / kontanter Kronor 

  

  

  

  

  

Summa tillgångar på bankkonton / kontanter A 

  

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 
(ex aktier, fonder, obligationer) 

 

Kronor 

  

  

  

  

Summa fastigheter, värdepapper  
  

INKOMSTER UNDER PERIODEN Kronor Bilaga nr 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Summa inkomster B 
 

Summa tillgångar på konton och inkomster A+B 

Om utrymmet inte räcker till, använd sista sidan av blanketten. 

Om redovisningen är riktig, skall summan A+B vara lika med summan C+D. 
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UTGIFTER UNDER PERIODEN Kronor Bilaga nr 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Summa utgifter C  

 

TILLGÅNGAR den 31 december eller upphörandedatum  

Bankkonton / kontanter Kronor Bilaga nr 

   

   

   

   

   

Summa tillgångar på bankkonton / kontanter D  

 

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper 
(ex aktier, fonder, obligationer) 

  

Kronor Bilaga nr 

   

   

   

   

Summa fastigheter, värdepapper   

 

Summa utgifter och tillgångar på konton C+D 

Om redovisningen är riktig, skall summan A+B vara lika med summan C+D. 
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SKULDER 

Långivare Bilaga nr Skulder 1 januari eller 
förordnandedatum 

Skulder 31 december 
eller upphörandedatum 

Förändring + - 

     

     

     

     

     

     

     

Summa skulder 
   

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
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