Anmodan årsräkning 2019 barn

Tänk på att förmyndare - enligt lag - måste lämna in årsräkning till överförmyndarkansliet före den 1
mars 2020.

Man laddar enkelt ner årsräkningsblanketten på vår webbsida www.orebro.se/godman. Vi
rekommenderar att man fyller i årsräkningen på datorn, då får man hjälp med summeringen.
Gör så här:
•
•
•
•
•

Spara ner blanketten på din dator.
Fyll i den (autosummering). A+B och C+D ska bli samma summa för att vara rätt uträknat.
Skriv ut blanketten
Skriv under. Vid gemensam vårdnad ska båda förmyndarna underteckna årsräkningen.
Skicka in den tillsammans med underlagen.

Bifoga underlag enligt sidan 2 i detta brev.
En ny redovisningshandbok finns på www.orebro.se/godman under fliken redovisning.
I år skickar vi inte ut årsräkningsblanketter utan man får själv skriva ut den från hemsidan eller
kontakta Servicecenter för att få blankett hemskickad eller hämta den hos Servicecenter,
Drottninggatan 5, Örebro.
Vi vill under året kunna nå förmyndare för information, för kontakt i barnets ärende och nyhetsbrev
mm. Kontrollera gärna att vi har er e-post för att ta del av våra utskick eller för kontakt. Det gör man
enklast med ett mail till overformyndarkansliet@orebro.se

Är årsräkningen redan inlämnad kan ni bortse från detta brev.

Överförmyndarkansliet
Susanne Bergström
Verksamhetschef

Överförmyndarkansliet
orebro.se/godman

Box 34900, 701 35 Örebro
Ribbingsgatan 11
overformyndarkansliet@orebro.se
Servicecenter 019-21 10 00

Bilagor till redovisning
Förmyndare och förordnade förmyndare som är redovisningsskyldiga ska lämna årsräkning före 1
mars varje år genom att skicka in ärendets aktuella dokument, enligt nedan.
Om du har fått beslut på förenklad redovisning framgår det av beslutet vilka handlingar du ska lämna
in.
Kontrollera att du har fått med de handlingar vi ber om – varken mer eller mindre – för att göra
granskningen enklare.
•
•
•
•
•

Kontoutdrag, med saldouppgift efter varje händelse och hela redovisningsperioden
Årsbesked för bankkonton/fonder/aktier
Årsbesked/redogörelse för skulder (Kapital- och räntebesked vid sluträkning)
Taxeringsvärdet på ev. fastighet
Ägarbevis från ev. bostadsrättsförening

Kontrolluppgifter för alla inkomster, till exempel:
• från försäkringskassan
• övriga pensionsutbetalningar
• skatteåterbäring
• andra inkomster.
Utgifter, till exempel:
• skatt
• andra utgifter
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