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952 81 Kalix              

 

År: Inkomster Utgifter Tillgångar 

Dag Ver Avser 
Skatte- 
pliktig 

Skattefri Skatt Hyra/ 
boende avg 
omsorgsavg 

TV, tele, el Försäkr, 
bankavg, 
amortering 

Egna medel/ 
utbet huvudm. 
mat 

Övrigt Disp 
konto 

Övrigt 
konto 

Kontanter 
hos  
god man 

Summa föregående kassablad:            

              

              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  Summa:            
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