Skýrsla

um fjárhald samkvæmt
lögræðislögum nr. 71/1997.

Upplýsingar um þann sem
skýrslan er fyrir:

Nafn:
Lögheimili :

Skýrslan er vegna fjárhalds:

[ ] fyrir barn

Kennitala:

[ ] fyrir einstakling sviptan fjárræði

Skýrslan er að jafnaði fyrir
Skýrslan er fyrir tímabilið:
síðasta almanaksár.

Frá:

[ ] fyrir skjólstæðing ráðsmanns
Til:

Upplýsingar um þann eða þá sem gera skýrsluna. Lögráðamaður / lögráðamenn / ráðsmaður:
Ef um barn er að ræða, eru foreldrar báðir lögráðamenn þess, nema annað þeirra fari eitt með forsjá barnsins.
Nafn lögráðamanns:

Kennitala:

Lögheimili:

Netfang:

Staður

Póstnúmer

Nafn lögráðamanns:

Símarnúmer

Kennitala:

Lögheimili:

Netfang:

Staður

Póstnúmer

Símarnúmer

Mikilvægt að skrá inn réttar og fullar kennitölur aðila, annars mun úrlausn tefjast.

Yfirlit eigna við upphaf og lok tímabils:

Ef um er að ræða rekstur, t.d. útleigu fasteignar, skal fylgja rekstrarreikningur.

Fasteignir:
Fastanúmer eignar:

Heiti fasteignar:

Fasteignamat
við upphaf tímabils:

Staða við upphaf tímabils:

Staða við lok tímabils:

Fasteignamat
við lok tímabils:

Hagnaður/tap af rekstri
sbr.meðf. rekstrarreikning:

SAMTALS:
Verðbréf:
Heiti:

Vextir og verðbætur:

Fjármagnsgjöld:
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Verðbréf:
SAMTALS:

Innlánsreikningar:
Stofnun - hb - númer reiknings:

Staða við upphaf
tímabils:

Staða við lok tímabils:

Vextir og verðbætur:

Fjármagnsgjöld:

SAMTALS:

Hlutabréf:
Nafn félags

Við upphaf tímabils
Nafnverð

Markaðsverð

Við lok tímabils
Nafnverð

Markaðsverð

Arður

Fjármagnsgjöld

SAMTALS:
Aðrar eignir:
Tilgreinið eign.

Verðmæti við upphaf tímabils

Verðmæti við lok tímabils

Arður

Fjármagnsgjöld

SAMTALS:
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Upphaf tímabils

Lok tímabils

EIGNIR SAMTALS

Áhvílandi lán á fasteign

Upphafleg fjárhæð

Lánstími, ár

Eftirstöðvar við lok tímabils

SAMTALS:

Skuldir
Lánveitandi

Upphafleg fjárhæð

Lánstími, ár

Greitt á
tímabilinu

Eftirstöðvar láns við
lok tímabils

Er lánið í skilum
] já

nei

já

nei

já

nei

já

nei

já

nei

já

nei

SAMTALS:

Yfirlit um helstu ráðstafanir og eignabreytingar á tímabillinu. Ef upplýsingarnar rúmast ekki á eyðublaðinu, skal sérstök greinargerð
fylgja með. Ef eignir hafa minnkað eða aukist umtalsvert milli ára skulu ástæður þess koma fram.
Ráðstöfun

Upphæð

Skýring
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Ráðstöfun

Upphæð

Skýring

Nánari skýringar á fjárhaldi og umsýslu eigna:

Fylgiskjöl með skýrslunni
Yfirlit vegna bankareikninga og
verðbréfa, skal fylgja, ef um slíkt er
□ Skattframtal
að ræða. Síðasta skattframtal skal
□ Yfirlit bankareiknings / reikninga
fylgja ef um er að ræða einstakling
□ Yfirlit vegna verðbréfaeignar
sviptan fjárræði eða barn sem er
□ Greinargerð um ráðstafanir / eignabreytingar
sérskattlagt. Önnur fylgiskjöl eftir
□ Rekstrarreikningur
því sem við á.
□ Annað, hvað __________________________________
Með undirskrift staðfestist að
viðlögðum drengskap að skýrsla
þessi er gerð af bestu vitund og
gefur réttar upplýsingar um
fjárhagsstöðu skjólstæðings míns
og þær ráðstafanir sem ég hef gert
fyrir hans hönd á tímabilinu.

Nafn aðila þess / þeirra sem gera skýrslu

Dagsetning
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