
 

 

  

 
 
 

Anvisningar för årsräkning/sluträkning 
www.atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
www.atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

 
Årsräkning ska lämnas till överförmyndaren före den 1 mars varje år. 
Sluträkning ska lämnas senast en månad efter att uppdraget upphört. 
 
Syftet med granskningen 
Granskningen av årsräkningar är ett viktigt led i överförmyndarens tillsyn över förmynderskap. Med hjälp av års- och 
sluträkningen kontrolleras att barnets tillgångar i skälig omfattning använts för hans eller hennes nytta och att 
tillgångarna i övrigt är skyddade. 

 
Allmänt om års- och sluträkningen 
Blanketter finns att ladda ner från www.lomma.se/of.  
En förhandsgranskning kommer att ske av samtliga årsräkningar så snart de har registrerats hos oss. Om det vid 
denna granskning framkommer att det saknas bilagor eller om årsräkningen är ofullständig på något annat sätt, kan 
komplettering komma att begäras in. En sådan begäran kan även ske i samband med senare granskning. 
En års- och sluträkning ska fyllas i med bläck eller annan beständig skrift. Korrigeringar genom användning av tipp-ex, 
tejp eller liknande får inte förekomma. 
Års- och sluträkningen ska undertecknas på heder och samvete vilket innebär att man är straffansvarig enligt 15 
kapitel 10 § Brottsbalken. Om barnet har två förmyndare ska bägge underteckna handlingen. 
Överförmyndaren kan besluta att vitesförelägga förmyndaren/förmyndarna om årsräkning/sluträkning eller 
handlingar som behövs för att kunna fullfölja granskningen, inte inlämnas före den 1 mars eller den tid som 
överförmyndaren angett. 
 
Fakturor och övriga verifikationer 
Till års- och sluträkningen ska samtliga verifikat på inkomster och utgifter bifogas. Verifikaten ska sorteras i en 
systematisk ordning. Många gånger är det mest lämpligt att alla fakturor och övriga verifikat som hör till en viss post 
i redovisningen häftas samman, summeras och ges bilagenummer. 
Bifoga även alla års- och saldobesked från banker och andra institut. 
Bifoga kontoutdrag på barnets samtliga konton avseende redovisningsperioden. Kontoutdragen liksom de 
systematiserade verifikationsbilagorna underlättar överförmyndarens granskning av redovisningen. 



 

2 
 

INGÅENDE SALDO 1 januari (från föregående årsräkning 31 december) 
eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats under året (från förteckning) 
 

Bank (sparkonto) 
Ange bankens namn, kontonummer och behållning på barnets eget konto. Uppgiften hämtar du från föregående årsräkning eller 
förteckning. 

  

Bank (sparkonto) Kontonummer Kronor Öf.not 

Sparbanken 123 456 789 50 000  

Summa banktillgångar A 50 000  

 
Bank (barnets ungdomskonto) 
Ange bankens namn, kontonummer och behållning på barnets eget konto. Uppgiften hämtar du från föregående årsräkning eller 
förteckning. 
Detta konto ska inte ingå i summeringen av årsräkningen. Det innebär att alla överföringar från barnets sparkonton som sker till 
detta konto redovisas som en utgift under punkt 12 i ”UTGIFTER UNDER PERIODEN”.  
 

Bank (barnets ungdomskonto) Kontonummer Kronor Öf.not 

Nordea 987 654 321 2 000  

 
Övriga tillgångar (fonder, värdepapper, försäkring, fastighet, bostadsrätt, lösöre av större värde) 
Ange typ av tillgång, antal eller andel samt marknadsvärde. Uppgifterna hämtar du från föregående årsräkning eller förteckning. 
Använd bilaga om utrymmet inte räcker till. 

 
 
INKOMSTER UNDER PERIODEN 
Här redovisar du den aktuella periodens inkomster. Exempel på inkomster finns under rad 1 till 7. Inkomster ska tas upp före 
skatt.  Bifoga årsbesked och övriga verifikat för inkomsterna. 
 

INKOMSTER UNDER PERIODEN Bilaga nr Kronor Öf.not 

1 Pension/lön 1 15 000  

2 Överskjutande skatt    

3 Ränta på kapital  2 000  

4 Utbetald utdelning  5 000  

5 Försäljning av fondandelar    

6 Gåvor  10 000  

7 Arv    

8 Övriga inkomster    

Summa inkomster B                       32 000  

 

Summa banktillgångar och inkomster 
Summera banktillgångarna (A) och inkomsterna (B). Observera att barnets eget konto och övriga tillgångar inte ska inkluderas i 
summeringen. 
 

Summa banktillgångar och inkomster A+B   82 000  

 

Övriga tillgångar (fonder, värdepapper, försäkring, 
fastighet, bostadsrätt, lösöre av större värde) 

Antal/andel Kronor Öf.not 

SEB fondkonto 147258369 250 700 000  

Summa övriga tillgångar 700 000  
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UTGIFTER UNDER PERIODEN 
Här redovisar du den aktuella periodens utgifter. Av redovisningen ska särskilt framgå hur mycket som använts för barnets 
uppehälle och nytta i övrigt. Höga ospecificerade klumpsummor får därför inte förekomma. 
Utgifter som hör ihop ska sammanföras till en post. Exempel på poster finns under punkt 9 till 12. Det är lämpligt att alla 
fakturor och övriga verifikat som hör till en viss post i redovisningen häftas samman, summeras och ges bilagenummer. 
 

UTGIFTER UNDER PERIODEN Bilaga nr Kronor Öf.not 

9 Skatt 1 5 000  

10 Bankavgifter  1 000  

11 Sparande till fond  50 000  

12 Övriga utgifter  2 1 000  

Summa utgifter C                    57 000  

 
 
UTGÅENDE SALDO den 31 december eller periodens slut 
Bank (sparkonto) 
Alla barnets konton (förutom barnets ungdomskonto) ska redovisas. Ange bankens namn, kontonummer och behållning. Bifoga 
årsbesked och kontoutdrag för hela perioden. 
 

Bank (sparkonto) Kontonummer Kronor Öf.not 

Sparbanken 123 456 789  25 000  

    

Summa banktillgångar D             25 000  

 

 

Summa utgifter och banktillgångar 
Summera utgifterna (C) och banktillgångarna (D). 

 

Om redovisningen är korrekt, ska summan A+B vara lika med summan C+D  
 
 
 
 
Bank (barnets ungdomskonto) 
Ange bankens namn, kontonummer och behållning. Bifoga årsbesked och kontoutdrag för hela perioden. 
 

Bank (barnets ungdomskonto) Kontonummer Kronor Öf.not 

Nordea 987 654 321 1 500  

 
Övriga tillgångar (fonder, värdepapper, försäkring, fastighet, bostadsrätt, lösöre) 
Ange typ av tillgång, antal eller andel samt dess värde. 
Fonder, värdepapper och försäkring anges till marknadsvärde. Bifoga årsbesked. Fastighet anges till taxeringsvärde. Bostadsrätt 
anges till andel, lägenhetsbeteckning och om möjligt redovisas marknadsvärde. Lösöre av större värde anges och om möjligt 
redovisas dessa till marknadsvärde. Använd bilaga om utrymmet inte räcker till. 
 

Övriga tillgångar (fonder, värdepapper, försäkring, 
fastighet, bostadsrätt, lösöre av större värde) 

Antal/andel Kronor Öf.not 

SEB fondkonto 147258369 275 750 000  

    

Summa övriga tillgångar 750 000  

atvidaberg.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Summa utgifter och banktillgångar C+D  82 000  


