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Datum  Årsräkning för perioden

 Sluträkning för perioden

 Årsuppgift dödsbo (sammanlevnad i oskiftat bo)

V-Dala överförmyndarkansli

Box 201

776 28  HEDEMORA

Huvudman

Postnummer och ort

 Utan anmärkning  Efter vidtagen korrigering  Med anmärkning

Överförmyndarens beslut: Redovisningen är granskad

E-postadress Telefonnummer

Telefonnummer

Folkbokföringsadress Postnummer och ort

Folkbokföringsadress

God man Ställföreträdare vid sammanlevnad i oskiftat boFörvaltare

Postnummer och ortVistelseadress

E-postadress

Datum och underskrift överförmyndarhandläggare

Övriga kontaktuppgifter

Ort och datum Ställföreträdarens underskrift

PersonnummerNamn

Namn Personnummer



 2(4)

ÖF´s NOTBilagaSaldoÖF-spärr

TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats 

under året (från föregående årsräkning eller förteckning)

Bank och kontonummer

 A

Summa:

Summa tillgångar på bankkonton

Egna medelskonton

INKOMSTER ( skattepliktiga anges BRUTTO ) Saldo

Kronor Öf:s not

Bilaga ÖF´s NOT

Summa inkomster  B

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper           
(ex aktier, fonder, obligationer) ÖF-spärr Kronor Bilaga ÖF´s NOT

Summa fastigheter, värdepapper

Summa tillgångar på konton och inkomster A+B



 3(4)

TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller per den dag som ärendet avslutades                     

(ex dödsdag, upphörande av tingsrätten)

Bank och kontonummer ÖF-spärr Saldo Bilaga ÖF´s NOT

Egna medelskonton Summa:

UTGIFTER UNDER PERIODEN                                                                                         
(om skattepliktig inkomst finns ska skatten tas upp som utgift) Saldo Bilaga ÖF´s NOT

Summa tillgångar på bankkonton  C

ÖF´s NOT

Kronor Öf:s not

Summa utgifter  D

Summa A+B ska vara lika med summan C+D 

OBS! Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper                                                                     
(ex aktier, fonder, obligationer) ÖF-spärr Kronor Bilaga

Summa fastigheter, värdepapper

Summa tillgångar på konton och utgifter C+D



Fordringsägare

Summa skulder

SKULDER

31-dec01-janBilaga Förändring + / -

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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