Diarienr

FÖRTECKNING
över tillgångar och skulder
vid dagen för förordnandet
Datum 2013-01-01

Aktbilaga

Förteckning för barn inges inom en månad.
Förteckning för vuxna och särskilt förordnad förmyndare inges inom två månader
från förordnandedagen.

Huvudman / minderårig
Personnr

Namn

400101-1234

Göte Götesson

Folkbokföringsadress

Postnr

Ort

Götavägen 11

12345

Göteborg

Vistelseadress

Telefon

Götavägen 11

031 12 34 56 / / 070 12 34 56

God man/förvaltare/förordnad förmyndare (för förmyndare i förekommande fall båda föräldrarna)
Personnr

Namn

700101-1234

Nisse Godmansson

Personnr

Namn

Adress

Postnr

Ort

Kalaskulegatan 43

12345

Huvudstaden

Telefon dagtid

Mobiltelefon

0123 12 45 78

070 1234567

E-post

nisse@godman.se
Öfn anteckning

Tillgångar enligt specifikation på sidan 2

411 900,00

Summa

Öfn anteckning

Skulder

enligt specifikation på sidan 2

5 600,00

Summa

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete
Datum 2015-01-14
.............................................................................................................................................
Gode mannens / Förvaltarens / Båda förmyndarnas namnteckningar

Granskad

utan anmärkning

med anmärkning

utan anmärkning, men med korrigeringar

Anmärkning

Datum och handläggares underskrift
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TILLGÅNGAR (saldobesked bifogas)
Huset - Br Pärlan 22:23
Japanfond (SEB)
Bankkonto 1
Bankkonto 2

Kronor

Öfn ant

400 000,00
4 900,00
4 600,00
2 400,00
411 900,00

Summa tillgångar
SKULDER (allegat bifogas)
Bolånet 123456
SMS snabblån

Kronor

Öfn ant

3 200,00
2 400,00
Summa skulder

5 600,00

Anvisningar
Banktillgodohavande och värdepapper

Fastigheter

(fonder, aktier och försäkringar) skall anges per
det datum fr o m vilket förordnandet gäller.
Saldobesked skall medskickas.

Taxeringsvärde för fastigheter kan vara av annat
datum under innevarande år, bara detta anges.
Om gode mannen tar hand om lösöre skall en
inventariespecifikation göras. Specifikationen kan
Som ställföreträdare har du ett "öppet" konto.
också dokumenteras med foton. Är lösöret
Glöm ej att överförmyndarspärra bankmedel över värdefullt skall värderingsman anlitas för
30 0 000kr. Medsänd bevis.
värderingen.
Det öppna kontot är inte överförmyndarspärrat.
Det öppna kontot är avsett för den gode mannen Skulder
Skulder skall anges och vara dokumenterade och
att betala huvudmannens räkningar och göra
nödvändiga uttag ifrån, samt för inkomster t.ex. specificerade.
S k hushållsskulder t ex hyra, mat, el, TV som
utbetalning från försäkringskassan.
Övriga konton, depåer, fondkonton etc skall vara finns i samband med tillsättandet av GM behöver
överförmyndarspärrade. För att kunna göra uttag ej anges då de normalt betalas vid kommande
därifrån krävs att du ansöker om samtycke från månadsskifte och tas upp som utgift i första
årsräkningen.
Öfn.
Aktieslag, fondnamn och antalsuppgift skall
framgå av specifikationen. Marknadsvärde skall
anges.

Upplupen ränta tas ej upp vare sig som tillgång
eller skuld.
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