13 kap 14 § och 15 § föräldrabalken

Årsräkning år

Årsräkning förmyndare
(ej förordnad)

(före 1 mars)

Sluträkning

(inom en månad)
fr.o.m- t.o.m

Omyndig
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Ort

E-post

Förmyndare 1
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Ort

E-post

Förmyndare 2
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Ort

E-post

Sammanställning av periodens förvaltning
Tillgångar enl föreg årsräkning eller förteckning Öfn anteckningar

Tillgångar enl 31/12 eller upphörandedag

Kronor A

Kronor D

Inkomster B

Utgifter C

Summa A

Summa C

+B=

Öfn anteckningar

+D=

Summa A+B skall vara lika med summa C+D
Underskrift förmyndare 1 Härmed intygas på heder och samvete* att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga:
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift förmyndare 2 Härmed intygas på heder och samvete* att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga:
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Överförmyndarens/Överförmyndarnämndens anteckning
Granskning har skett:

□ Utan anmärkning

□ Utan anmärkning med vidstående justering
Datum och underskrift

□ Med anmärkning

2/5

Tillgångar enligt föregående årsräkning eller förteckning
1:1 Barnets bankkonton
Om barnet har ett eget ungdomskonto eller liknande för sina ”fickpengar” tas detta endast upp under 1:3.
Ange bank/institut och kontonummer

Kronor

Öfn anteckningar

Bankkonto
Bankkonto
Bankkonto
Bankkonto med överförmyndarspärr
Bankkonto med överförmyndarspärr

Summa (A) Förs över till sid 1,
Sammanställning av periodens förvaltning

1:2 Inkomster under perioden
Här redovisar ni endast inkomster på de konton som ni tar upp under rubrik 1:1. Bifoga kontoutdrag från
banken för hela perioden.

Bifoga underlag
Inkomster

Kronor

Bilaga nr

Öfn anteckningar

Räntor, brutto

1
Försäljning av värdepapper

2
Lön, brutto

3
Utbetalning från skattekontot (skatteåterbäring)

4
Övriga inkomster (specificera vad)

5
Övriga inkomster (specificera vad)

6
Summa (B) Förs över till sid 1,
Sammanställning av periodens förvaltning

1:3 Ungdomskonto, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter, fordringar per 31/12
eller upphörandedag enligt föregående årsräkning eller förteckning.
Typ av egendom eller konto
Ange bank/institut och kontonummer

Ungdomskonto
Fonder
Aktier
Fastighet/ bostadsrätt
Andra tillgångar (specificera vad)
Andra tillgångar (specificera vad)
Summa

Kronor

Antal/Andelar

Öfn anteckningar
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2:1 Utgifter under perioden
Här redovisar ni endast utgifter på de konton som ni tar upp under rubrik 1:1. Bifoga kontoutdrag från banken
för hela perioden.

Bifoga underlag
Utgifter

Kronor

Bilaga nr

Öfn anteckningar

Skatt på inkomster och tillgångar

7
Inbetalning till skattekontot (restskatt)

8
Överföring till ungdomskonto

9
Bankavgifter

10
Köp av värdepapper

11
Övriga utgifter (specificera vad)

12

Summa (C) Förs över till sid 1,
Sammanställning av periodens förvaltning

Tillgångar 31/12/ upphörandedag enligt årsbesked eller ränte- och kapitalbesked (bifoga underlag)

2:2 Barnets bankkonton
Om barnet har ett eget ungdomskonto eller liknande för sina ”fickpengar” tas detta endast upp under 2:3.
Ange bank/institut och kontonummer

Kronor

Öfn anteckningar

Bankkonto
Bankkonto
Bankkonto
Bankkonto med överförmyndarspärr
Bankkonto med överförmyndarspärr

Summa (D) Förs över till sid 1,
Sammanställning av periodens förvaltning

2:3 Ungdomskonto, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter, fordringar per
31/12 eller upphörandedag. (bifoga underlag)
Typ av egendom eller konto
Ange bank/institut och kontonummer

Ungdomskonto
Fonder
Aktier
Fastighet/ bostadsrätt
Andra tillgångar (specificera vad)
Andra tillgångar (specificera vad)
Summa

Kronor

Antal/Andelar

Öfn anteckningar
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Övriga upplysningar av vikt för överförmyndarenhetens granskning

5/5
*Felaktiga uppgifter i redovisningen kan medföra straffansvar för osann försäkran enligt 15 kap 10 §
brottsbalken

ANVISNINGAR
Under rubrik 1:1 anger ni barnets bankkonton. Värdet enligt föregående
årsräkning eller förteckning ska redovisas. Tänk på att det alltid är samma belopp
i ingående värde vid periodens början som fanns vid utgående värde från
föregående årsräkning eller förteckning. Om barnet har ett eget ungdomskonto
eller liknande för sina ”fickpengar” ska det inte redovisas under 1:1 utan det ska
istället tas upp under 1:3.
Under rubrik 1:2 ska ni redovisa barnets inkomster som har skett under
redovisningsperioden på de bankkonton som ni har redovisat under rubrik 1:1.
Inkomsterna ska styrkas med underlag. För att veta vilka transaktioner (inkomster)
som skett på kontot under perioden, beställ kontoutdrag från banken och bifoga
årsräkningen. Om barnet har fyllt 16 år får den själv råda över sin lön som hen
tjänat genom eget arbete. Ni ska som huvudregel inte redovisa sådana inkomster
eftersom ni inte förvaltar den, det gör den omyndige själv. Observera dock att om
barnets lön har inkommit på ett bankkonto som redovisats under 1:1 ska det
således tas upp som en inkomst under 1:2.
Under rubrik 1:3 ska ni redovisa övriga konton och tillgångar som barnet hade
enligt föregående årsräkning eller förteckning, till exempel ungdomskonto samt
aktier och fonder i barnets namn. Tänk på att ange kontonummer, summa
behållning och antal andelar om det gäller fonder eller aktier. Värdet enligt
föregående årsräkning eller förteckning ska redovisas.
Under rubrik 2:1 ska ni redovisa utgifter som har skett under redovisningsperioden
från de bankkonton som ni redovisar under rubrik 1:1. Om ni har överfört pengar
från barnets konto som redovisats under 1:1 till barnets ungdomskonto ska det tas
med som en utgift. Observera att ni inte ska redovisa utgifter från barnets
ungdomskonto. Om ni exempelvis gjort en inbetalning till Skatteverket för restskatt
behöver ni inkomma med underlag från Skatteverket som styrker utgiften. För att
styrka samtliga utgifter under redovisningsperioden är det viktigt att ni bifogar med
underlag till utgifterna. För att veta vilka transaktioner (utgifter) som skett på kontot
under perioden, beställ ett kontoutdrag från banken och bifoga årsräkningen.
Under rubrik 2:2 ska ni redovisa tillgångarna per den 31 december eller per
upphörandedatum för de bankkonton som ni har redovisat under 1:1. Värdet på
tillgångarna ska styrkas med årsbesked från banken. Om er redovisningsskyldighet
upphört under redovisningsåret så är det kapital- och räntebesked från banken som
ska bifogas med per upphörandedatum.
Under rubrik 2:3 ska ni redovisa övriga konton och tillgångar som barnet hade per 31
december eller upphörandedag, till exempel ungdomskonto, fonder och aktier i
barnets namn. Tillgångarna styrks med årsbesked, kapital- och räntebesked,
taxeringsbevis (avseende fastighet). Tänk på att ange kontonummer, summa
behållning och antal andelar om det gäller fonder eller aktier.

