Årsräkning/sluträkning
för perioden:
Huvudman/omyndig
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Vistelseadress om annan än ovan

God man/förvaltare/förmyndare
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Obs! Vid flera gode män/förvaltare/förmyndare ska båda skriva under.
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är
riktiga:
Underskrift
Namnteckning god man/förvaltare/förmyndare

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Överförmyndarnämndens anteckningar
Namnteckning

Granskad

TORSBY7294, v2.1, 2012-11-07

Utan anmärkning
Datum

Med anmärkning

Behållning (tillgångar + övriga tillgångar per 31 dec eller entledigandedatum)

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
4. Överförmyndarnämnden
680 60 Sysslebäck

0560-160 94
0560-166 40 fax
ofn@torsby.se

www.torsby.se

Sida

1 (4)

TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordnandedagen om ärendet påbörjats
under innevarande år (se föregående årsräkning eller förteckning).
Bankkonton/kontanter (kontanter som handhas av god man/förvaltare/förmyndare)
Kontonummer

Belopp

Summa tillgångar bankkonton/kontanter

A

ÖVRIGA TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordnandedagen.
Ex. fastigheter, bostadsrätter, ICA-kort, kassa på boende, ev. konto som huvudmannen själv handhar, värdepapper
(ex. aktier, fonder obligationer).
Tillgång

Belopp

Summa tillgångar fastigheter, värdepapper, eget konto m.m.

INKOMSTER
Inkomster under perioden, OBS! Brutto.
Inkomst

Belopp

Summa inkomster

B

Summa tillgångar på konton och inkomster A + B

Om utrymmet inte räcker till, använd sista sidan av blanketten.

2

Flik

UTGIFTER
Utgifter under perioden
Typ av utgift

Belopp

Flik

Enligt blanketten ”specifikation till utgifter under året”

Summa utgifter

C

TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller per entledigandedatum
Bankkonton/kontanter (kontanter som handhas av god man/förvaltare/förmyndare).
Kontonummer

Belopp

Summa tillgångar bankkonton/kontanter

Flik

D

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 31 DECEMBER eller per entledigandedatum
Ex. fastigheter, bostadsrätter, ICA-kort, kassa på boende, ev. konto som huvudmannen själv handhar, värdepapper
(ex. aktier, fonder obligationer).
Tillgång

Belopp

Flik

Summa fastigheter, värdepapper, eget konto m.m.

Summa utgifter och tillgångar på konton C + D

VIKTIGT! Om redovisningen är riktig skall summan A + B vara lika med summan C + D.
Skulder redovisas på sista sidan.
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SKULDER
Långivare

Skulder per 1 januari eller
förordnandedatum

Skulder per 31 december eller
entledigandedatum

Summa skulder

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Övriga upplysningar

4

Förändring +/-

Flik

Överförmyndarnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7294
Filnamn: Ars-_och_slutrakning
Beskrivning: Årsräkning- och sluträkning

Överförmyndarnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Årsräkning- och sluträkning
Myndighetsutövning
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, vistelseadress, kontonummer
Överförmyndarnämnden, huvudmannen, anhöriga, god man vid byte
Till huvudman eller dödsbo efter ärendets avslutande
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
4. Överförmyndarnämnden
680 60 Sysslebäck
torsby.se/gdpr

