Anvisningar för års- och sluträkning

Årsräkningen ska lämnas till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år.

Kvitton och övriga verifikationer
Till årsräkningen ska samtliga verifikat på inkomster och
utgifter bifogas. Verifikaten ska sorteras i en systematisk
ordning. Många gånger är det mest lämpligt att alla kvitton och övriga verifikat som hör till en viss post i redovisningen häftas samman och summeras och ges ett bilagenummer. Bifoga även alla års- och saldobesked från banker,
försäkringskassan och andra institut. Bifoga gärna kontoutdrag över samtliga transaktioner för redovisningsperioden.
Kontoutdraget liksom systematiserade verifikationsbilagor
underlättar Överförmyndarnämndens granskning av redovisningen.

Sluträkningen ska lämnas senast en månad
efter att uppdraget som ställföreträdare upphört.
Syftet med årsräkningen
Överförmyndarnämnden ska med hjälp av årsräkningen
kunna kontrollera att huvudmannens tillgångar i skälig
omfattning använts för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är skyddade genom en säker placering som
ger skälig avkastning. Års- och sluträkning är därför viktiga
handlingar. Blanketten ska fyllas i noggrant med bläck eller
annan beständig skrift. Korrigeringar genom användning av
tipp-ex, tejp eller liknande får inte förekomma.
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ÅRSRÄKNING
SLUTRÄKNING

Första sidan
Använd bläckpenna eller annan beständig skrift.

1

Fyll i din huvudmans personuppgifter. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt, ange
båda adresserna på denna plats.

Överförmyndarnämnden

Årsräkningen skall ges in före den 1 mars och sluträkning
inom en månad efter att uppdraget upphört.
Skicka blanketten åter till
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
131 81 Nacka

1

Kalenderår
Period

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Vistelseadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

2

Ange dina egna personuppgifter så fullständigt
som möjligt.

2

God man/förvaltare
Namn

Personnummer

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Telefon (även riktnummer)

3

Glöm inte att underteckna blanketten på heder
och samvete!

E-postadress

Mobiltelefon

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga.

Underskrift
Ort och datum

3

Namnteckning, god mans/förvaltarens

Namnförtydligande

Överförmyndarnämndens anteckningar och stämpel

Glöm inte att underteckna
blanketten!

Postadress
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
131 81 Nacka

Besöksadress
Stadshuset
Granitvägen 15

BL1046 Utgåva 02 2008.01 www.formpipe.se

Telefon
Växel 08-718 80 00
Direkt 08-718 92 12

E-post
overformyndaren@nacka.se
Internet
www.nacka.se/overformyndar
enheten

Organisationsnummer
212000-0167

Sidan 2 – Tillgångar vid periodens början och inkomster
4
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Tillgångar den 1 januari eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats under året
(från föregående års-/sluträkning eller förteckning)
Bankkonton/kontanter

Kronor

4

För in uppgifter om bankmedel och kontanter från
föregående årsräkning, eller avgående ställföreträdande sluträkning (om du tagit över uppdragetfrån
någon annan) alternativt från den förteckning som du
upprättade när uppdraget påbörjades. Var noggrann
med att ange bankens namn, kontonummer och
behållning.

5

Här anges icke-kontanta tillgångar såsom eventuell
fastighet, bostadsrätt, fonder, värdepapper, kapitalförsäkring m.m. Uppgifter hämtar du från föregående
årsräkning, sluträkning eller förteckning.

6

Här redovisar du den aktuella periodens inkomster.
Inkomsterna ska tas upp före skatt. Exempel på inkomster: Pension, bostadstillägg och bidrag, ränteutdelning, försäljningslikvid för dastighet, bostadsrätt
eller lösöre m.m., arv gåva och skatteåterbäring. Om
värdepapper sålts eller kontanutdelning från värdepapper skett ska beloppet också redovisas under inkomst.

Öfm. notering
0
0
0
0
0

5

Summa tillgångar på bankkonton

A

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper
Exempelvis aktier, fonder, obligationer, fordringar, kapitalförs.

Kronor

0

Öfm. notering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa fast egendom, värdepapper

6

Inkomster under perioden (verifikat bifogas)

Kronor

Bilaga nr

Öfm. notering

0
0
0
0
0
0
0
0
Summa inkomster

B

0

Summa tillgångar på konton och inkomster

A+B

0

Om utrymmet inte räcker till, använd sidan 4.
Postadress
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
131 81 Nacka

Besöksadress
Stadshuset
Granitvägen 15

Telefon
Växel 08-718 80 00
Direkt 08-718 92 12

BL1046 Utgåva 02 2008.01 www.formpipe.se

E-post
overformyndaren@nacka.se
Internet
www.nacka.se/overformyndar
enheten

Organisationsnummer
212000-0167

Exempel

Samtliga uppgifter ska fyllas i med bläck eller
annan beständig skrift.

Tillgångar den 1 januari eller förordnandedag om ärendet
har påbörjats under året (från föregående årsräkning eller förteckning) kronor
Nordea personkonto (430423-0000)
SEB Sparkonto (5348-3451 321)
Handkassa hos godman

Summa tillgångar på bankkonton/kontater

5 432:25 300:400:-

A

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper
t.ex. aktier, fonder, obligationer, fodringar
Bostadsrätt, Brf
Handelsbanken Specialfond (3100 andelar)

Var noga med att ange bank, kontonummer
och saldo.

31 132:-

kronor
110 000:200 000:-

Inkomster under perioden

kronor
94 200:18 000:12 000:380:-

Pension försäkringskassan, brutto
Bostadstillägg
AMF pension
Ränta SEB Sparkonto
Summa inkomster

B

124 580:-

Summa inkomster på konton och inkomster

A+B

155 712:-

Här anges icke-kontanta tillgångar. Anteckna
också antalet aktier, fondandelar etc.

bilaga nr
1
2
3
4

Inkomster ska uppges före skatt. Skilj på
pension och bostadstillägg/bidrag. Bifoga
årsbesked och övriga verifikat för inkomsterna.

Summera slutsummorna under A
och B; ange totalsumman här.

Sidan 3 – Medelsanvändning och tillgångar vid periodens slut
7

Under utgifter redovisas hur huvudmannens medel
har använts under perioden. Redovisningen ska avse
faktisk användning och inte en uppskattning enligt
busget. Av redovisningen ska särskilt framgå hur
mycket som använts för huvudmannens uppehälle
och nytta i övrigt. Höga opreciserade klumpsummor
får därför inte förekomma. Utgifter som hör ihop ska
dock sammanföras till en post. Exempel på utgiftsposter: Skatt, hyra, omvårdnadsavgift, sjuk- och tandvård,
försäkringar, telefon/elektricitet, investeringar i ickekontanta tillgångar (t.ex. köp av fondandelar), privata
medel/fickpengar.

7
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Utgifter under perioden (verifikat bifogas)

Kronor

Bilaga nr

Öfm. notering

0
0
0
0
0
0
0
0
Summa utgifter

8

0

C

Tillgångar den 31 december eller periodens slut
Bankkonton/kontanter (saldobesked bifogas)

Kronor

Bilaga nr

Öfm. notering

0
0
0
0
0
0
0

8

Här anges kvarvarande bankmedel och övriga kontanta tillgångar vid periodens slut. Uppgifter ska styrkas
med års- eller saldobesked.

9

Summa tillgångar på bankkonton

D

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper (verifikat
bifogas)
Exempelvis aktier, fonder, obligationer, fordringar,
kapitalförs.

Kronor

0

Bilaga nr

Öfm. notering

0

9

Här anges icke-kontanta tillgångar vid periodens slut,
såsom eventuell fastighet, bostadsrätt och fonder m.m.
Uppgifterna ska styrkas med saldobesked, taxeringsbevis och liknande.

0
0
0
0
0
0
0

Summa fastigheter, värdepapper

Summa utgifter och tillgångar på konton

0

C+D

Om redovisningen är riktig, skall summan A+B vara lika med summan C+D.
Redovisa eventuella skulder på sidan 4.
Postadress
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
131 81 Nacka

Besöksadress
Stadshuset
Granitvägen 15

Telefon
Växel 08-718 80 00
Direkt 08-718 92 12

BL1046 Utgåva 02 2008.01 www.formpipe.se

E-post
overformyndaren@nacka.se
Internet
www.nacka.se/overformyndar
enheten

Organisationsnummer
212000-0167

Exempel
Av redovisningen ska klart framgå hur den
enskildes medel använts och hur mycket som
gått till dennes uppehälle och nytta.

Granskningen påskyndas avsevärt
om alla verifikat till en viss post
häftas ihop, summeras och ges ett
bilagenummer.

Tillgodohavanden vid periodens slut ska styrkas med års- eller saldobesked. Det är viktigt
att saldobeskedet avser periodens sista dag.

utgifter under perioden
Preliminär- och kvarskatt
Skatt på ränta
Bostadshyra
Omvårdnadsavgift
Sjuk- och tandvård
Hemförsäkring Folksam
TV, telefon och elektricitet
Månadssparande – fondköp HB Specialfond
Godmansarvode enligt beslut
Sociala avgifter på arvodet
Huvudmannens egen användning
Köp av möbler
Summa utgifter

Tillgångar under periodens slut

Summera slutsummorna under C och D;
ange totalsumman här.

kronor
6 606:25 585:-

Bankkonton/kontanter (saldobesked bifogas)
Nordea personkonto (430423-0000)
SEB Sparkonto (3 250 andelar)

Summa tillgångar och bankkonton/kontanter
Här anges icke-kontanta tillgångar vid
periodens slut. Uppge ev. andelar och hänvisa
till bifogade verifikat.

C

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper
t.ex. aktier, fonder, obligationer, fodringar
Bostadsrätt, Brf
Handelsbanken Specialfond (3 250 andelar)
Summa utgifter och tillgångar på konton

kronor
28 260:95:38 400:17 800:2 100:650:4 604:6 000:9 700:1 512:12 500:2 500:31 132:-

D

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

31 591:-

kronor
1150 000:208 300:-

C+D 155 712:-

17
18

Sidan 4 – Eventuella skulder och övriga upplysningar
På blankettens sista sida ges utrymme för att anteckna
eventuella skulder och deras förändring under perioden.
Vänligen uppmärksamma att om det motsatta förhållandet
gäller, d.v.s. att någon står i skuld till huvudmannen ska
denna fordran antecknas som icke-kontant tillgång för
huvudmannen, och som eventuell inkomst om betalning
sker, på sida 2 och 3. Under övriga upplysningar kan du
lämna ytterligare uppgifter av vikt för den ekonomiska
förvaltningen.

Redogörelse för utfört arbete
Utöver en redovisning av huvudmannens ekonomi ska du
lämna en redogörelse för utfört arbete. En särskild blankett
för detta ändamål bifogas med årsräkningen. I den ska du
även ange om du yrkar på arvode och kostnadsersättning
för ditt utförda uppdrag. Läs mer om vad som gäller för
arvode och kostnadsersättning i Överförmyndarnämndens
riktlinjer för arvode till ställföreträdare på www.nacka.
se/overformyndarenheten. Det är viktigt att du skickar
tillbaka blanketten ifylld även om du inte yrkar på arvode
och ersättning för ditt uppdrag.
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Skulder
Långivare

Bilaga
nr

Skulder 1 jan

Summa skulder

Skulder 31 dec

Förändring
+/ -

Öfm. notering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Övriga upplysningar

VÄNLIGEN UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE SÄRSKILT
Till räkningen skall bifogas
samtliga verifikationer över inkomster och utgifter
samtliga års- och saldobesked och kontoutdrag från banker, försäkringskassan, VPC och övriga institut.
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REDOGÖRELSE FÖR UTFÖRT ARBETE
- Bilaga till års- och sluträkning

Att tänka på när det gäller bifogade verifikat
Överförmyndarnämnden
Verifikationerna skall numreras och systematiseras på ett sådant sätt att det är lätt för granskaren att veta till vilken rad i
årsräkningen verifikatet eller kvittot hör. Alla verifikat till en viss post kan med fördel häftas ihop, summeras och ges ett
bilagenummer. I möjligaste mån skall alla verifikat sorteras i en systematisk ordning och inte i kronologisk följd.
Kalenderår
Överförmyndarnämndens tillstånd skall inhämtas
vid köp, byte, uthyrning och försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt
vid upptagande av lån och pantsättning
Huvudman/Barn
när arv tillfaller huvudmannen. Arvskifteshandling skall då upprättas och sändas in till nämnden
för granskning och
Namn
godkännande
vid köp av aktier och placeringar i försäkringar (försäljning av aktier kan ske utan tillstånd)

EN KOMPLETT RÄKNING MÖJLIGGÖR SNABBARE GRANSKNING
Postadress
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
131 81 Nacka

Besöksadress
Stadshuset
Granitvägen 15

BL1046 Utgåva 02 2008.01 www.formpipe.se

Telefon
Växel 08-718 80 00
Direkt 08-718 92 12

Från och med till och med

eller

Personnummer

God man/Förvaltare/Förmyndare
Namn

Personnummer

Organisationsnummer
E-post
212000-0167
overformyndaren@nacka.se
Sörja för
person
Internet
Behov har funnits av sörja för person genom god man/förmyndare/förvaltare
www.nacka.se/overformyndar
nej
ja
enheten
Huvudmannen/barnet har under året bott

i sitt hem

på boende

i familjehem

hos annan

1 - 2 besök

1 - 2 besök/månad

1 besök/vecka

flera besök/vecka

1 - 2 gånger/månad

1 gång/vecka

flera gånger/vecka

stor

mkt stor omfattning

Besök hos huvudmannen/barnet

inga besök

Vistelse med huvudmannen/barnet utanför hemmet eller boendet

ingen

1 - 2 gånger

Övrigt

Antal telefonsamtal med huvudmannen/barnet (ca)
Antal kontakter med anhöriga om huvudmannen/barnet (ca)
Antal kontakter med boende e t c om huvudmannen/barnet (ca)
Övriga åtgärder som utförts för huvudmannen/barnet – anges på blankettens baksida
Arbetet med uppdraget att sörja för person har varit av

obetydlig

liten

normal

Vid stor omfattning skall detta närmare redovisas under ”Övriga åtgärder” eller i bilaga

Ekonomisk förvaltning
Inkomsten handhas av

undertecknad

huvudmannen/förmyndaren

boendet

Om pensionen betalas till servicekonto eller personkonto, vem sköter kontot?

Behov av fortsatt godmanskap/förvaltarskap föreligger
nej

ja

Resor
För det fall du begär ersättning för resor, som gjorts för din
huvudmans räkning, ska resorna redovisas i en reseräkning/
körjournal. Blankett finns att tillgå hos Överförmyndarenheten. Reseräkningen ska innehålla datum, antal kilometer,
färdsätt, resans syfte och person/myndighet som träffats.
Utan reseräkning/körjournal kan utlägg för resor inte ersättas. Vidare utgår ersättning för resor endast om de varit
nödvändiga för uppdragets utförande.
Några tips och råd i övrigt
Kontoutdrag med transaktionsbesked för hela den aktuella redovisningsperioden är till stor hjälp vid upprättande
av års- eller sluträkning. Med hjälp av kontoutdraget kan
du enkelt kontrollera att du inte glömt någon inkomst eller
utgift. Det är också lämpligt att till års- eller sluträkningen
bifoga transaktionsbeskedet.
Utdelning av fonder och aktier, som sker med kontanta
medel, liksom försäljning av sådana värdepapper, måste
antecknas under inkomster. Skälet härför är av redovis-

Har du frågor om års- och sluträkningen är du
välkommen att kontakta överförmyndarenheten
genom telefon, fax eller personligt besök.
Alla blanketter samt information finns även att
hämta på:
www.nacka.se/overformyndarenheten

Begäran om arvode och kostnadsersättning
Arvode för ekonomisk förvaltning

ja

nej

Arvode för sörja för person (endast om det ingår i Ert förordnande)

ja

nej

Kostnadsersättning

nej
ja
OBS! Med kostnadsersättning avses här porto, telefon och dylikt. Schablon för kostnadsersättning är 2 % av basbeloppet. Om
kostnadsersättning utöver detta belopp begärs skall detta anges särskilt och skall verifieras genom kvitton, körjournal eller liknande.

Postadress
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
131 81 Nacka

Besöksadress
Stadshuset
Granitvägen 15

BL1045 Utgåva 02 2008.01 www.formpipe.se

Telefon
Växel 08-718 80 00
Direkt 08-718 92 12

E-post
overformyndaren@nacka.se
Internet
www.nacka.se/overformyndar
enheten

Organisationsnummer
212000-0167

ningsteknisk natur. Det framgår annars inte tydligt av
redovisningen vad förmögenhetsförändringen beror på. Av
samma skäl måste t.ex. köp av fonder anges under utgifter
(trots att det inte är fråga om någon egentlig utgift utan
en omdisponering av befintliga medel). Utdelning som
sker med nya andelar eller aktier ska dock inte anges under
inkomster. Förmögenhetsförändringen framgår i detta fall
genom att du under rubriken för icke-kontanta tillgångar
anger det nya totala antalet andelar eller aktier, antecknar
värdet per redovisningsperiodens slut samt hänvisar till
aktuellt verifikat (i många fall: årsbesked).

Skicka årsräkningen till:
Överförmyndarenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka
tfn. dir. 08-718 92 12
e-post overformyndaren@nacka.se

