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Omyndig: 
Namn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer Ort E-postadress

Förmyndare: 
Namn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer Ort E-postadress

Namn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer Ort E-postadress

Underskrift: (Om det finns två förmyndare ska båda skriva under) 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnas i denna årsräkning är riktiga: 

________________   ____________   ______________________   ________________________ 
Ort   Datum          Förmyndare    Förmyndare 

Årssammanställning: (Summa A+B ska vara lika mycket som summa C+D. Differens förklaras under fältet 6.)
Bankkonton enligt 
föregående årsräkning 
eller förteckning: 

Kr, punkt 1:1 (A) Öfn anteckningar Bankkonton 31/12 eller 
upphörandedag: 

Kr, punkt 3:1 (C) Öfn anteckningar 

Inkomster under 
perioden: 

Kr, punkt 2 (B) 
+

Utgifter under perioden: Kr, punkt 4 (D) 
+

Summa A+B Summa C+D 

Överförmyndarnämndens granskning: 

Redovisning granskad: � Utan anmärkning � Med anmärkning 

� Utan anmärkning efter korrigering/justering � Notering 

Datum och underskrift 

Aktnummer: 

Aktbilaga: 

Skicka årsräkningen före den 
1 mars till:  

Överförmyndarnämnden 
Box 41 
221 00 Lund 

Årsräkning/sluträkning för omyndig 
Förmyndare 

Avser kalenderår/period: _____________________ 

Överförmyndarnämnden 
för Lunds och Eslövs 
kommuner



2 

Ekonomisk redovisning 

1. Tillgångar enligt föregående årsräkning eller förteckning:
1.1 Bankkonton: 

Ange bank och kontonummer Kronor: Öfn anteckningar: 

Summa: 

1.2 Konto som omyndig själv disponerar (fickpengar): 
Ange bank och kontonummer Kronor: Öfn anteckningar: 

Summa: 

1.3 Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fordringar och lösöre: 
Ange typ av egendom, bank och kontonummer Andelar: Värde: Öfn anteckningar: 

Summa: 

2. Inkomster under perioden: (ska styrkas med underlag)
T.ex. utdelning och bankränta Bilaga nr: Kronor: Öfn anteckningar: 

Summa: 
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3. Tillgångar per den 31 december eller upphörandedag:
3.1 Bankkonton: (ska styrkas med underlag) 

Ange bank och kontonummer Kronor: Öfn anteckningar: 

Summa: 

3.2 Konto som omyndig själv disponerar (fickpengar): (ska styrkas med underlag) 
Ange bank och kontonummer Kronor: Öfn anteckningar: 

Summa: 

3.3 Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fordringar och lösöre: (ska styrkas med underlag) 
Ange typ av egendom, bank och kontonummer Andelar: Värde: Öfn anteckningar: 

Summa: 

4. Utgifter under perioden: (ska styrkas med underlag)
T.ex. köp av värdepapper och fickpengar Bilaga nr: Kronor: Öfn anteckningar: 

Summa: 
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5. Skulder: (ska styrkas med underlag)
Fordringsägare (t.ex. 
Kronofogden eller 
CSN): 

Skuldens storlek enligt 
föregående årsräkning 
eller förteckning 

Räntor 
under 
perioden 

Amorteringar 
under 
perioden 

Skuldens storlek 
per 31/12 eller 
upphörandedag 

Summa: 

6. Differens:

Årsräkningen har en differens med __________ kr. Detta beror på: 

7. Övriga kommentarer (upplysningar som rör redovisningen):
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