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ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING
VID FÖRENKLAD REDOVISNING
Överförmyndarenheten
ÅRSRÄKNING
Avser kalenderår

SLUTRÄKNING
Avser tiden

Årsräkning vid förenklad redovisning lämnas före 1 mars.
Sluträkning inom 1 månad från upphörandedatum.
För inlämnade av förenklad redovisning krävs särskilt beslut
från överförmyndarnämnden.

Huvudman/Myndling

God man/Förvaltare/Förmyndare

Namn

Namn

Vistelseadress

Adress
Postnummer och postadress

Personnummer

E-postadress
Telefon bostaden

Telefon arbete

Mobiltelefon

För uppgift om vad du skall redovisa se ditt beslut om förenklad redovisning

Tillgångar på samtliga bankkonton per den 31 december
eller per upphörandedatum.

Överförmyndarens noteringar

Summa

Övriga tillgångar per 31 december
eller per upphörandedatum.
Aktier, fonder, obligationer mm, fastigheter (taxeringsvärdet),
bostadsrätter (deklarationsvärdet).

Överförmyndarens noteringar

Summa
Totalsumma
Besöksadress: S:t Larsgatan 41 Linköping Postadress: Linköpings kommun Överförmyndarenheten,
581 81 Linköping Växel: 013-20 60 00 Fax: 013-20 59 61 E-postadress: overformyndarenheten@linkoping.se
LK 2715 utg 2 (augusti 2019)

vänd 
Bilagor som alltid ska bifogas
•

Årsbesked/Kapitalbesked från bank/er

•

Årsbesked/Kapitalbesked gällande övriga kapitaltillgångar

•

Kontrolluppgift på beskattningsbar inkomst

•

Redogörelse i ditt uppdrag som ställföreträdare (ska alltid bifogas från dig som har myndig huvudman)

Övriga bilagor att bifogas enligt beslut om förenklad redovisning
•

Kontoutdrag

•

Annat:…………………………………………………………………...

Underskrift (med kulspetspenna)
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning/sluträkning är riktiga:
Ort och datum

Godmans/Förvaltares/Förmyndares namnteckning

Förmyndares namnteckning/vid gemensam vårdnad

Överförmyndarens beslut
Årsräkning/sluträkning granskad:

Utan anmärkning

Med notering

Med anmärkning

Datum och underskrift
Överförmyndarnämnden enligt delegationsbeslut

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder
som behövs för att handlägga ärendet.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden.
Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.
Se mer info på
www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om register-utdrag eller begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta Överförmyndarenheten, e-post
overformyndarenheten@linkoping.se telefonnummer - 013-20 69 99

