
ÅRS-/SLUTRÄKNING 

Personuppgifter 

För året/perioden..………………………………………………. 

Huvudman Personnummer 

Bostadsadress eller vistelseadress Telefon 

God man, förvaltare Personnummer 

E-post Telefon 

Tillgångar på bankkonton vid årets/periodens 
början Enligt förteckning eller föregående årsräkning

ÖFV:s 
anteckningar 

Bank, kontonummer Saldo 

Summa A.

Övriga tillgångar vid årets/periodens början 
Enligt förteckning eller föregående årsräkning t.ex. värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet, huvudmannens egna bankkonto etc. 

Summa
Beloppet i A överförs till nästa sida. VAR GOD VÄND 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnas i redovisningen är riktiga. 

Ort.……………………. / 20 ………………………..................................................................................... 
Underskrift god man/förvaltare 

Ort.……………………. / 20 ………………………..................................................................................... 

Underskrift god man/förvaltare   ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ANTECKNINGAR 

(ifylls ej) 
Årsräkning/sluträkning granskad datum: / 20 Attesterad datum: / 20 

Utan anmärkning Underskrift: 

Utan anmärkning, men med korrigeringar …………………………………………. 
Stämpel: 

Med anmärkning – enligt bilaga dnr.……………… 



Summa överförd från sida 1 

Bilagenr. 
ÖFN:s 
anteckningar 

IN
K

O
M

ST
ER

 

Pension/lön/sjukersättning (OBS! Inkl. skatt)

Bostadsbidrag/bostadstillägg 
Handikappersättning 
Habiliteringsersättning 
Räntor (Inkl. skatt) 

Utdelning, (ej reinvesterad, inkl. skatt) 

Försäljning av fondandelar/aktier 
Övrigt (t ex skatteåterbäring, arv, försäljningslikvid) 

Summa inkomster under året/perioden B. 
SUMMA A + B = 

U
TG

IF
TE

R
 

Hyra 
Omvårdnadsavgift/hemtjänst 
Sjukvårdskostnader/läkemedel 
TV, telefon, tidning, internet 
El 
Försäkringar (hemförsäkring ska finnas) 

Privata medel 
Skatt på pension, lön, sjukersättning etc. 

Skatt på ränta/utdelning 
Köp av fondandelar/aktier 
Bankavgifter/kvarskatt 
Amorteringar, skuldräntor 
Arvode/kostnadsersättning (exkl. skatt)

Skatt och soc. avgifter på arvodet 

Summa utgifter under året/perioden C. 

Tillgångar på bankkonton vid årets/periodens slut Bilagenr. 
ÖFN:s 
anteckningar 

Bank, kontonummer Saldo 

Summa D. 
SUMMA C + D = 

Den 1 januari eller vid periodens början Den 31 december eller vid periodens slut Totala tillgångar: 
SKULDER (bifoga skuldförteckning)

……………………………….kr ………………………………….kr …………………..kr 

A. 

Summa 

INKOMSTER och UTGIFTER under året/perioden 
OBS! Alla inkomster och utgifter ska kunna verifieras. 

OBS! För att års- /sluträkningen ska vara korrekt måste summan av A+B vara lika med C+D.

Övriga tillgångar vid årets/periodens slut t.ex. värdepapper, fonder, försäkringar, bostadsrätt, fastighet, huvudmannens egna bankkonto etc. 



BILAGA. Månadsspecifikation av inkomster för………………………………….......... 

Månad 
Pension, lön, 
sjukersättning 

(inkl. skatt) 

Bostadsbidrag/ 
bostadstillägg Handikappersättning Habiliteringsersättning Räntor (inkl. skatt) 

Utdelning 
(ej reinvesterad, inkl 

skatt) 

Försäljning av 
fondandelar/aktier 

Övrigt (t.ex. 
skatteåterbäring, arv, 

försäljningslikvid) 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Summa 

SUMMA 
TOTALT (1)



BILAGA. Månadsspecifikation av utgifter för………………………………….......... 

Månad 
Hyra Omv.avg 

hemtjänst 
Sjukvård och Tfn, TV, 

Internet etc 
El Försäkringar Privata 

medel 
Skatt 
pension/ 
lön 

Skatt på 
ränta/utdeln 

Köp av 
fonder etc. 

Bankavg./ 
Kvarskatt 

Amort. 
Skuld- 
räntor 

Arvode/ 
kostners.

Skatt, soc. 
avg. på 
arvode 

… …

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Summa 

SUMMA 
TOTALT(2)

läkemedel



BILAGA. Specifikation av skulder för…………………………… 

SKULDER (typ av skuld) Långivare/fordringsägare Skuldens 
uppkomstår 

Saldo per 1 jan. eller vid 
periodens början 

Saldo per 31 dec. eller vid 
periodens slut 

Förändring +/- 

SUMMA 


	Års-sluträkning (utan spec.).pdf
	ÅRSRÄKNINGSBLANKETT20181207klarfält

	Specifikation av inkomster 20181201
	Specifikation av utgifter 20181130
	Specifikation av skulder 20181130

	För åretperioden: 
	Huvudman: 
	Personnummer: 
	Bostadsadress eller vistelseadress: 
	Telefon: 
	God man förvaltare: 
	Personnummer_2: 
	Epost: 
	Telefon_2: 
	Bank kontonummerRow1: 
	SaldoRow1: 
	Bank kontonummerRow2: 
	SaldoRow2: 
	A: 0
	SummaÖTÅP: 0
	Ort: 
	Ort_2: 
	Text1a: 
	Text2a: 
	Text3a: 
	Text4a: 
	Text5a: 
	Text6a: 
	Text7a: 
	Text8a: 
	Text9a: 
	Text10a: 
	Text11a: 
	Text12a: 
	Text13a: 
	Text14a: 
	A_2: 0
	Pensionlönsjukersättning OBS Inkl skatt: 0
	Vadduvill1: 
	Vadduvill2: 
	Bostadsbidragbostadstillägg: 0
	Handikappersättning: 0
	Habiliteringsersättning: 0
	Räntor Inkl skatt: 0
	Utdelning ej reinvesterad inkl skatt: 0
	Försäljning av fondandelaraktier: 0
	Övrigt t ex skatteåterbäring arv försäljningslikvid: 0
	BSUMMA A  B: 0
	BHyra: 0
	B11: 
	BOmvårdnadsavgifthemtjänst: 0
	B12: 
	BSjukvårdskostnaderläkemedel: 0
	B13: 
	BTV telefon tidning internet: 0
	B14: 
	BEl: 0
	B15: 
	BFörsäkringar hemförsäkring ska finnas: 0
	B16: 
	BPrivata medel: 0
	B17: 
	BSkatt på pension lön sjukersättning etc: 0
	B18: 
	Skatt på pension lön sjukersättning etcRow1: 
	BRow10: 0
	B19: 
	Skatt på pension lön sjukersättning etcRow2: 
	BRow11: 0
	B20: 
	BSkatt på räntautdelning: 0
	B21: 
	BKöp av fondandelaraktier: 0
	B22: 
	BBankavgifterkvarskatt: 0
	B23: 
	BAmorteringar skuldräntor: 0
	B24: 
	BArvodekostnadsersättning exkl skatt: 0
	B25: 
	BSkatt och soc avgifter på arvodet: 0
	B26: 
	C: 0
	Bank kontonummerRow1_2: 
	SaldoRow1_2: 
	B27: 
	Bank kontonummerRow2_2: 
	SaldoRow2_2: 
	B28: 
	D: 0
	DSUMMA C  D: 0
	Summa_2: 0
	Valfri 1: 0
	Valfri 2: 0
	B1: 
	B2: 
	B3: 
	B4: 
	B5: 
	B6: 
	B7: 
	B8: 
	B9: 
	B10: 
	B: 0
	Text28a: 
	Text29a: 
	Text30a: 
	Text31a: 
	Text32a: 
	Text33a: 
	Text34a: 
	Text35a: 
	Text36a: 
	Text37a: 
	Text38a: 
	Text39a: 
	B29: 
	B30: 
	B31: 
	B32: 
	B33: 
	B34: 
	Text47a: 0
	Text48a: 0
	Text49a: 0
	BILAGA Månadsspecifikation av inkomster för: 
	Egen kategori: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattJanuari: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggJanuari: 
	HandikappersättningJanuari: 
	HabiliteringsersättningJanuari: 
	Räntor inkl skattJanuari: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattJanuari: 
	Försäljning av fondandelaraktierJanuari: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidJanuari: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattFebruari: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggFebruari: 
	HandikappersättningFebruari: 
	HabiliteringsersättningFebruari: 
	Räntor inkl skattFebruari: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattFebruari: 
	Försäljning av fondandelaraktierFebruari: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidFebruari: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattMars: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggMars: 
	HandikappersättningMars: 
	HabiliteringsersättningMars: 
	Räntor inkl skattMars: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattMars: 
	Försäljning av fondandelaraktierMars: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidMars: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattApril: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggApril: 
	HandikappersättningApril: 
	HabiliteringsersättningApril: 
	Räntor inkl skattApril: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattApril: 
	Försäljning av fondandelaraktierApril: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidApril: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattMaj: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggMaj: 
	HandikappersättningMaj: 
	HabiliteringsersättningMaj: 
	Räntor inkl skattMaj: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattMaj: 
	Försäljning av fondandelaraktierMaj: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidMaj: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattJuni: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggJuni: 
	HandikappersättningJuni: 
	HabiliteringsersättningJuni: 
	Räntor inkl skattJuni: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattJuni: 
	Försäljning av fondandelaraktierJuni: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidJuni: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattJuli: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggJuli: 
	HandikappersättningJuli: 
	HabiliteringsersättningJuli: 
	Räntor inkl skattJuli: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattJuli: 
	Försäljning av fondandelaraktierJuli: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidJuli: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattAugusti: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggAugusti: 
	HandikappersättningAugusti: 
	HabiliteringsersättningAugusti: 
	Räntor inkl skattAugusti: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattAugusti: 
	Försäljning av fondandelaraktierAugusti: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidAugusti: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattSeptember: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggSeptember: 
	HandikappersättningSeptember: 
	HabiliteringsersättningSeptember: 
	Räntor inkl skattSeptember: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattSeptember: 
	Försäljning av fondandelaraktierSeptember: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidSeptember: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattOktober: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggOktober: 
	HandikappersättningOktober: 
	HabiliteringsersättningOktober: 
	Räntor inkl skattOktober: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattOktober: 
	Försäljning av fondandelaraktierOktober: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidOktober: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattNovember: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggNovember: 
	HandikappersättningNovember: 
	HabiliteringsersättningNovember: 
	Räntor inkl skattNovember: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattNovember: 
	Försäljning av fondandelaraktierNovember: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidNovember: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattDecember: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggDecember: 
	HandikappersättningDecember: 
	HabiliteringsersättningDecember: 
	Räntor inkl skattDecember: 
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattDecember: 
	Försäljning av fondandelaraktierDecember: 
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidDecember: 
	Pension lön sjukersättning inkl skattSumma: 0
	Bostadsbidrag bostadstilläggSumma: 0
	HandikappersättningSumma: 0
	HabiliteringsersättningSumma: 0
	Räntor inkl skattSumma: 0
	Utdelning ej reinvesterad inkl skattSumma: 0
	Försäljning av fondandelaraktierSumma: 0
	övrigt Iex skatteåterbäring arv försäljningslikvidSumma: 0
	Summa totalt: 0
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Summa egen kat: 0
	Egen kategori 2: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Summa egen kat 2: 0
	NAMN: 
	HyraJanuari: 
	Omvavg hemtjänstJanuari: 
	SjukvårdJanuari: 
	Tfn TV Internet etcJanuari: 
	ElJanuari: 
	FörsäkringarJanuari: 
	Privata medelJanuari: 
	Skatt pension lönJanuari: 
	Skatt på räntautdelnJanuari: 
	Köp av fonder etcJanuari: 
	Bankavg KvarskattJanuari: 
	Amort Skuld räntorJanuari: 
	Arvode kostnersJanuari: 
	Skatt soc avg på arvodeJanuari: 
	Januari: 
	Januari_2: 
	HyraFebruari: 
	Omvavg hemtjänstFebruari: 
	SjukvårdFebruari: 
	Tfn TV Internet etcFebruari: 
	ElFebruari: 
	FörsäkringarFebruari: 
	Privata medelFebruari: 
	Skatt pension lönFebruari: 
	Skatt på räntautdelnFebruari: 
	Köp av fonder etcFebruari: 
	Bankavg KvarskattFebruari: 
	Amort Skuld räntorFebruari: 
	Arvode kostnersFebruari: 
	Skatt soc avg på arvodeFebruari: 
	Februari: 
	Februari_2: 
	HyraMars: 
	Omvavg hemtjänstMars: 
	SjukvårdMars: 
	Tfn TV Internet etcMars: 
	ElMars: 
	FörsäkringarMars: 
	Privata medelMars: 
	Skatt pension lönMars: 
	Skatt på räntautdelnMars: 
	Köp av fonder etcMars: 
	Bankavg KvarskattMars: 
	Amort Skuld räntorMars: 
	Arvode kostnersMars: 
	Skatt soc avg på arvodeMars: 
	Mars: 
	Mars_2: 
	HyraApril: 
	Omvavg hemtjänstApril: 
	SjukvårdApril: 
	Tfn TV Internet etcApril: 
	ElApril: 
	FörsäkringarApril: 
	Privata medelApril: 
	Skatt pension lönApril: 
	Skatt på räntautdelnApril: 
	Köp av fonder etcApril: 
	Bankavg KvarskattApril: 
	Amort Skuld räntorApril: 
	Arvode kostnersApril: 
	Skatt soc avg på arvodeApril: 
	April: 
	April_2: 
	HyraMaj: 
	Omvavg hemtjänstMaj: 
	SjukvårdMaj: 
	Tfn TV Internet etcMaj: 
	ElMaj: 
	FörsäkringarMaj: 
	Privata medelMaj: 
	Skatt pension lönMaj: 
	Skatt på räntautdelnMaj: 
	Köp av fonder etcMaj: 
	Bankavg KvarskattMaj: 
	Amort Skuld räntorMaj: 
	Arvode kostnersMaj: 
	Skatt soc avg på arvodeMaj: 
	Maj: 
	Maj_2: 
	HyraJuni: 
	Omvavg hemtjänstJuni: 
	SjukvårdJuni: 
	Tfn TV Internet etcJuni: 
	ElJuni: 
	FörsäkringarJuni: 
	Privata medelJuni: 
	Skatt pension lönJuni: 
	Skatt på räntautdelnJuni: 
	Köp av fonder etcJuni: 
	Bankavg KvarskattJuni: 
	Amort Skuld räntorJuni: 
	Arvode kostnersJuni: 
	Skatt soc avg på arvodeJuni: 
	Juni: 
	Juni_2: 
	HyraJuli: 
	Omvavg hemtjänstJuli: 
	SjukvårdJuli: 
	Tfn TV Internet etcJuli: 
	ElJuli: 
	FörsäkringarJuli: 
	Privata medelJuli: 
	Skatt pension lönJuli: 
	Skatt på räntautdelnJuli: 
	Köp av fonder etcJuli: 
	Bankavg KvarskattJuli: 
	Amort Skuld räntorJuli: 
	Arvode kostnersJuli: 
	Skatt soc avg på arvodeJuli: 
	Juli: 
	Juli_2: 
	HyraAugusti: 
	Omvavg hemtjänstAugusti: 
	SjukvårdAugusti: 
	Tfn TV Internet etcAugusti: 
	ElAugusti: 
	FörsäkringarAugusti: 
	Privata medelAugusti: 
	Skatt pension lönAugusti: 
	Skatt på räntautdelnAugusti: 
	Köp av fonder etcAugusti: 
	Bankavg KvarskattAugusti: 
	Amort Skuld räntorAugusti: 
	Arvode kostnersAugusti: 
	Skatt soc avg på arvodeAugusti: 
	Augusti: 
	Augusti_2: 
	HyraSeptember: 
	Omvavg hemtjänstSeptember: 
	SjukvårdSeptember: 
	Tfn TV Internet etcSeptember: 
	ElSeptember: 
	FörsäkringarSeptember: 
	Privata medelSeptember: 
	Skatt pension lönSeptember: 
	Skatt på räntautdelnSeptember: 
	Köp av fonder etcSeptember: 
	Bankavg KvarskattSeptember: 
	Amort Skuld räntorSeptember: 
	Arvode kostnersSeptember: 
	Skatt soc avg på arvodeSeptember: 
	September: 
	September_2: 
	HyraOktober: 
	Omvavg hemtjänstOktober: 
	SjukvårdOktober: 
	Tfn TV Internet etcOktober: 
	ElOktober: 
	FörsäkringarOktober: 
	Privata medelOktober: 
	Skatt pension lönOktober: 
	Skatt på räntautdelnOktober: 
	Köp av fonder etcOktober: 
	Bankavg KvarskattOktober: 
	Amort Skuld räntorOktober: 
	Arvode kostnersOktober: 
	Skatt soc avg på arvodeOktober: 
	Oktober: 
	Oktober_2: 
	HyraNovember: 
	Omvavg hemtjänstNovember: 
	SjukvårdNovember: 
	Tfn TV Internet etcNovember: 
	ElNovember: 
	FörsäkringarNovember: 
	Privata medelNovember: 
	Skatt pension lönNovember: 
	Skatt på räntautdelnNovember: 
	Köp av fonder etcNovember: 
	Bankavg KvarskattNovember: 
	Amort Skuld räntorNovember: 
	Arvode kostnersNovember: 
	Skatt soc avg på arvodeNovember: 
	November: 
	November_2: 
	HyraDecember: 
	Omvavg hemtjänstDecember: 
	SjukvårdDecember: 
	Tfn TV Internet etcDecember: 
	ElDecember: 
	FörsäkringarDecember: 
	Privata medelDecember: 
	Skatt pension lönDecember: 
	Skatt på räntautdelnDecember: 
	Köp av fonder etcDecember: 
	Bankavg KvarskattDecember: 
	Amort Skuld räntorDecember: 
	Arvode kostnersDecember: 
	Skatt soc avg på arvodeDecember: 
	December: 
	December_2: 
	HyraSumma: 0
	Omvavg hemtjänstSumma: 0
	SjukvårdSumma: 0
	Tfn TV Internet etcSumma: 0
	ElSumma: 0
	FörsäkringarSumma: 0
	Privata medelSumma: 0
	Skatt pension lönSumma: 0
	Skatt på räntautdelnSumma: 0
	Köp av fonder etcSumma: 0
	Bankavg KvarskattSumma: 0
	Amort Skuld räntorSumma: 0
	Arvode kostnersSumma: 0
	Skatt soc avg på arvodeSumma: 0
	Summa: 0
	Summa2A: 0
	TOTALT: 0
	Övrigt: 
	Övrigt_2: 
	BILAGA Specifikation av skulder för: 
	SKULDER typ av skuldRow1: 
	LångivarefordringsägareRow1: 
	Skuldens uppkomstårRow1: 
	Saldo1jan1: 
	Saldo31dec1: 
	Förändring1: 0
	SKULDER typ av skuldRow2: 
	LångivarefordringsägareRow2: 
	Skuldens uppkomstårRow2: 
	Saldo1jan2: 
	Saldo31dec2: 
	Förändring2: 0
	SKULDER typ av skuldRow3: 
	LångivarefordringsägareRow3: 
	Skuldens uppkomstårRow3: 
	Saldo1jan3: 
	Saldo31dec3: 
	Förändring3: 0
	SKULDER typ av skuldRow4: 
	LångivarefordringsägareRow4: 
	Skuldens uppkomstårRow4: 
	Saldo1jan4: 
	Saldo31dec4: 
	Förändring4: 0
	SKULDER typ av skuldRow5: 
	LångivarefordringsägareRow5: 
	Skuldens uppkomstårRow5: 
	Saldo1jan5: 
	Saldo31dec5: 
	Förändring5: 0
	SKULDER typ av skuldRow6: 
	LångivarefordringsägareRow6: 
	Skuldens uppkomstårRow6: 
	Saldo1jan6: 
	Saldo31dec6: 
	Förändring6: 0
	SKULDER typ av skuldRow7: 
	LångivarefordringsägareRow7: 
	Skuldens uppkomstårRow7: 
	Saldo1jan7: 
	Saldo31dec7: 
	Förändring7: 0
	SKULDER typ av skuldRow8: 
	LångivarefordringsägareRow8: 
	Skuldens uppkomstårRow8: 
	Saldo1jan8: 
	Saldo31dec8: 
	Förändring8: 0
	SKULDER typ av skuldRow9: 
	LångivarefordringsägareRow9: 
	Skuldens uppkomstårRow9: 
	Saldo1jan9: 
	Saldo31dec9: 
	Förändring9: 0
	SKULDER typ av skuldRow10: 
	LångivarefordringsägareRow10: 
	Skuldens uppkomstårRow10: 
	Saldo1jan10: 
	Saldo31dec10: 
	Förändring10: 0
	SKULDER typ av skuldRow11: 
	LångivarefordringsägareRow11: 
	Skuldens uppkomstårRow11: 
	Saldo1jan11: 
	Saldo31dec11: 
	Förändring11: 0
	SKULDER typ av skuldRow12: 
	LångivarefordringsägareRow12: 
	Skuldens uppkomstårRow12: 
	Saldo1jan12: 
	Saldo31dec12: 
	Förändring12: 0
	SKULDER typ av skuldRow13: 
	LångivarefordringsägareRow13: 
	Skuldens uppkomstårRow13: 
	Saldo1jan13: 
	Saldo31dec13: 
	Förändring13: 0
	SKULDER typ av skuldRow14: 
	LångivarefordringsägareRow14: 
	Skuldens uppkomstårRow14: 
	Saldo1jan14: 
	Saldo31dec14: 
	Förändring14: 0
	SKULDER typ av skuldRow15: 
	LångivarefordringsägareRow15: 
	Skuldens uppkomstårRow15: 
	Saldo1jan15: 
	Saldo31dec15: 
	Förändring15: 0
	SKULDER typ av skuldRow16: 
	LångivarefordringsägareRow16: 
	Skuldens uppkomstårRow16: 
	Saldo1jan16: 
	Saldo31dec16: 
	Förändring16: 0
	SKULDER typ av skuldRow17: 
	LångivarefordringsägareRow17: 
	Skuldens uppkomstårRow17: 
	Saldo1jan17: 
	Saldo31dec17: 
	Förändring17: 0
	Summa1jan: 0
	Summa31dec: 0
	Summaförändring: 0


