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Överförmyndaren
Svalövs kommun
268 80 Svalöv

Årsräkning för tiden _________-________
Sluträkning för tiden _________-________
Huvudman
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Ställföreträdare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

E-post

Mobilnummer

De uppgifter som lämnats i denna räkning intygas på heder och
samvete.
Underskrift ställföreträdare
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnförtydligande

Hemsida

E-post

Svalövs kommun

www.svalov.se

info@svalov.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Organisationsnr

268 80 Svalöv

Herrevadsgatan 10

0418-47 50 00

663-7367

212000-0993

Sida

Svalövs kommun

2(4)

ÅRS-/SLUTRÄKNING

Behållning vid periodens början
Nedan anges huvudmannens tillgångar per den 1 januari alternativt per förordnandedagen. Angiven
behållning bör överensstämma med föregående årsräkning eller förteckningen över huvudmannens
tillgångar.

Bankkonton

Summa

Kronor

Bilaga ÖF-spärr

A

Övriga tillgångar vid periodens början
Nedan anges huvudmannens tillgångar som ej utgörs av kontanta medel och banktillgångar.
Värdepapper utgörs bland annat av aktier, fonder, obligationer etc.

Tillgång

Kronor

Bilaga

Summa

Inkomster under perioden
Nedan anges huvudmannens inkomster under perioden. Inkomsterna kan t ex utgöras av lön, pension,
sjukersättning, aktivitetsersättning, A-kassa, gåvor, arv, försålda tillgångar (fastigheter och värdepapper)
etc. Inkomster anges som bruttoinkomster (inklusive skatt). Överföring mellan två konton som båda finns
med i redovisningen är inte en inkomst. En överföring från ett konto utanför redovisningen är däremot en
inkomst.

Typ av inkomst

Kronor

B

Summa
Summa tillgångar och inkomst

A+B

Bilaga
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Utgifter under perioden
Nedan anges huvudmannens utgifter under perioden. Utgifterna kategoriseras på ett lämpligt sätt och
preciseras i bifogad kassabok. Överföring mellan två konton som båda finns med i redovisningen är inte
en utgift. En överföring till ett konto utanför redovisningen är däremot en utgift.

Typ av utgift

Kronor

Bilaga

C

Summa

Övriga tillgångar vid periodens slut
Nedan anges huvudmannens tillgångar som ej utgörs av kontanta medel och banktillgångar.
Värdepapper utgörs bland annat av aktier, fonder, obligationer etc.

Tillgång

Värde

Bilaga

Summa

Behållning vid periodens slut
Nedan anges huvudmannens tillgångar per den 31 december alternativt per upphörandedagen.

Bankkonton/kontanter

Summa
Summa utgifter och tillgångar

(Om redovisningen och
bokföringen är riktig ska summan A+B vara lika med summan C+D)

Kronor

D

C+D

Bilaga ÖF-spärr
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Skulder
Nedan anges huvudmannens skulder vid periodens början respektive vid periodens slut.

Långivare

Kronor

Kronor

Periodens början Periodens slut

Summa

Övriga upplysningar

Överförmyndarens anteckningar och stämpel
Förteckningen har granskats
Med anmärkning

Namnteckning

Utan anmärkning
Med korrigering

Namnförtydligande

Stämpel

Förändring Bilaga
+/-

