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1. Fyll i barnets personuppgifter.

2. Fyll i dina personuppgifter.

3. Datera och skriv under. Observera att
samtliga förmyndare/medförmyndare för
barnet ska skriva under årsräkningen.

Bifoga alltid:

• Kontrolluppgift eller utbetalningsbesked för 
eventuella inkomster, såsom bidrag som 
utbetalas till barnet

• Årsbesked för konton och värdepapper, varav 
ska framgå om överförmyndarspärr finns

• Kontoutdrag för de konton som använts för 
inkomster/utgifter, för hela 
redovisningsperioden

• Samtliga verifikationer, såsom fakturor och 
kvitton, sorterade per utgiftspost

Anvisningar för årsräkning 
förmyndare och SFV

Årsräkningen ska lämnas till 
överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. 

I årsräkningen ska barnets tillgångar vid årets början 
respektive slut redovisas, samt alla inkomster och 
utgifter som barnet har haft under året. 
Kontantprincipen gäller, dvs. endast faktiska 
inkomster och utgifter under perioden ska redovisas. 

Använd bläckpenna, eller fyll i pdf-filen på skärmen 
och skriv ut. 

Underteckna alltid med bläckpenna.

Sidan 1 - Personuppgifter
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Sidan 2 – Tillgångar vid periodens början och inkomster 

4. För in saldon per 31 dec från föregående
årsräkning, alternativt - om du blivit förordnad
under året - de saldon som du redovisat i
förteckningen. Ange bank och kontonummer.
Har barnet ett eget konto för fickpengar ska det
inte tas upp. Summera under A.

5. För in uppgift om icke-kontanta tillgångar som
fastighet, värdepapper eller andra tillgångar som
barnet äger per den 1 januari eller per den dag du
blev förordnad om du blivit förordnad
förmyndare under året. Ange antalet aktier, antal
fondandelar etc.

6. Redovisa de inkomster som barnet haft under
året, eller den del av året som du varit förordnad
som förmyndare, till exempel bidrag,
ränteutdelning, försäljningslikvid för värdepapper,
arv, erhållna gåvor och skatteåterbäring.
Inkomster ska tas upp före skatt (brutto).
Summera under B.

7. Summera slutsummorna under A och B.
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Sida 3 – Utgifter och tillgångar vid periodens slut 

Redovisa alla utgifter som barnet haft under året, 
eller den del av året som du varit förordnad som 
förmyndare. Summera under C. 

Här ska du ta upp följande:
• Eventuell preliminärskatt
• Betalad kvarskatt
• Arvode till förordnad förmyndare samt sociala

avgifter på arvodet
• Fickpengar utbetalade till barnet eller egna

uttag barnet

För in saldon på bankkonton per 31 december.  
Ange bank och kontonummer. Barnets egna konto 
för fickpengar ska inte tas upp. Summera under D.

För in uppgift om icke-kontanta tillgångar som 
värdepapper eller andra tillgångar som barnet äger 
per den 31 december. Ange antal aktier, antal 
fondandelar etc.

Summera slutsummorna under C och D.

Om redovisningen är riktig ska A+B vara lika med C+D.

8.

9.

10.

11.
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Sida 4 – Skulder och övriga upplysningar 

12. Ta upp eventuella skulder och deras
förändringar under perioden.

13. Under övriga upplysningar kan du lämna
uppgifter av vikt för den ekonomiska
förvaltningen och uppgifter som bör beaktas av
överförmyndarnämnden vid granskning av
årsräkningen. Här kan du också ange fler
utgiftsposter om utrymmet under "Utgifter
under perioden" inte räcker till.

Om du har frågor angående upprättandet av årsräkningen är du alltid välkommen att 
kontakta överförmyndarexpeditionen.
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