ÅRSREDOVISNING
SLUTREDOVISNING
Bekanta dig omsorgsfullt med anvisningen för
ifyllandet.

Sekretessbelagd

1 (4)

Magistratens ankomststämpel

Offentlighetslagen (621/1999) 24 § 1 mom. 23 punkten

1 Redovisningsperiod

2

Namn

Personbeteckning

Adress

Telefonnummer

Namn

Personbeteckning

Huvudmannen

3

Intressebevakarna
Adress

Telefonnummer dagtid och eventuell e-postadress

Namn

Adress

Telefonnummer dagtid och eventuell e-postadress

4

De viktigaste rättshandlingar som vidtagits på huvudmannens vägnar och övriga viktiga händelser, såsom fastighetsköp, om huvudmannen er-

Allmän översikt hållit arv eller gåvor, arvskifte, uthyrning av en lägenhet samt om huvudmannens medel ställts som säkerhet (datum och utredning över rättshandlingen)

Huvudmannens boendeförhållanden under redovisningsperioden

Behovet av/läget med dispositionsmedel under redovisningsperioden

JF-70324001R

2
Att fylla i siffror i tabellen: Kopiera inte siffror, skriv siffrorna i tabellen. Använd inte tusentalsavgränsare (punkt, komma, mellanslag) (MS Excel kan lägga till tusentalsavgränsare
beroende på inställningarna). Kontrollera slutsummorna.

Värde i början av
perioden €

TILLGÅNGAR

Värde i slutet av
perioden €

Magistratens
anteckningar

5

Fastigheter

Är fastigheten i huvudmannens personliga bruk?

Ja

Nej

Är lägenheten i huvudmannens personliga bruk?

Ja

Nej

6

Bostadsaktier
och övriga
lägenheter

7

Övriga
värdepapper

8

Andel i dödsbo
(vid behov en
separat
blankett)
9

Andelar i
personbolag
eller företag
10

Bankdepositioner
och sparförsäkringar

Bankkontot som huvudmannen själv disponerar
11

Övriga
fordringar

12

Kontanter
13

Lösöre
Separat förteckning över lösöret

Tillgångar sammanlagt

0,00

0,00

SKULDER

Värde i början av
perioden €

Värde i slutet av
perioden €

14

Banklån

15

Övriga skulder

16

Borgen och
ansvar för
andras skulder

Skulder sammanlagt

0,00

0,00

Magistratens
anteckningar

3
Värde under perioden
sammanlagt €

INKOMSTER

Magistratens
anteckningar

17

Lön och
pensionsinkomster
samt förmåner
(netto)

18

Hyresinkomster
(brutto)

19

Dividendinkomster

20

Ränteinkomster

21

Övriga
inkomster

Inkomster sammanlagt under redovisningsperioden

0,00

UTGIFTER
22

Dispositionsmedel

Namn på personen som medel överlåtits till

Medel har
överlåtits till

Huvudmannen

Vårdanstalten

23

Levnadskostnader

24

Vårdavgifter

Vårdas huvudmannen på anstalt eller i öppen vård?
25

Hyresutgifter
och bolagsvederlag

26

Utgifter för
skötseln av
skulderna

27

Skatter

Bostad i huvudmannens eget bruk
Bostad som uthyrts till utomstående

Anstalt

Öppen vård

Värde under perioden
sammanlagt €

Magistratens
anteckningar

4
Värde under perioden
sammanlagt €

Magistratens
anteckningar

28

Övriga utgifter
under
redovisningsperioden

0,00

Utgifter sammanlagt under redovisningsperioden

INTRESSEBEVAKARENS ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR UNDER REDOVISNINGSPERIODEN
29

Intressebevakarens
arvode

Tagits ut under redovisningsperioden
Ja
Intressebevakaren avstår från att uppbära
arvode för redovisningsperioden

Nej (antecknas som skuld)

30

Tagits ut under redovisningsperioden

Nej (antecknas som skuld)

Ja

Ja

Intressebevakarens kostnads- Intressebevakaren avstår från att uppbära
ersättningar
kostnadsersättningar för redovisningsperioden

Ja

Nej

Nej

INTRESSEBEVAKARNAS UNDERSKRIFTER
Datum

Tid och ort

Underskrifter

GRANSKNING (Ifylls av magistraten)
Magistratens
anteckningar

Nedan redovisade anmärkningar skall beaktas i nästa årsredovisning

Anmärkningar som gäller slutredovisningen

Skilt utlåtande som bilaga till den granskade redovisningen
Beträffande dödsboet bör en separat blankett ifyllas och lämnas in i samband med nästa årsredovisning

Granskningsavgift
Datum och
granskarens
underskrift

Euro

Nedsättningar som
beaktas i avgiften:

Redovisningen är
allmänt hållen

Huvudmannen
är minderårig

Datum (ort och tid)

Underskrift

Tjänsteställning och namnförtydligande

Mata ut

Töm blanketten

Upp

Redovisningsperioden är
under ett halvt år

