2 Bokföring, bokslut och ekonomisk statistik för en särredovisad
fond, dvs. separat balansenhet
En gravvårdsfond är den vanligaste formen av fond som sköts som en separat balansenhet.
1 En gravvårdsfond har egen resultaträkning, balansräkning, huvudbok och dagbok.
2 I resultaträkningen för en särredovisad (gravvårds)fond finns 1.1–31.12
verksamhetsintäkter totalt
verksamhetskostnader totalt
finansieringsintäkter totalt
finansieringskostnader totalt
extraordinära intäkter
extraordinära kostnader
avskrivningar och nedskrivningar

28 000,00
-27 000,00
2 500,00
-200,00
7 000,00
-9 000,00
-500,00
Sammanlagt
800,00

3 I samband med bokslutet anges i församlingens resultaträkning
på konto 6790 alla intäkter under räkenskapsåret ur resultaträkn.
på konto 6794 alla kostnader under räkenskapsåret ur resultaträkn.
på konto 6798 differensen mellan dessa intäkter och kostnader

37 500,00
-36 700,00
800,00

4 I samband med bokslutet införs i församlingens balansräkning
på konto 1450 slutsumman på aktiva-sidan i gravvårdsfondens balansräkning
på konto 2290 slutsumman på passiva-sidan i gravvårdsfondens balansräkning
5 På statistikblankett A7, tabell 4 (= Uppgiftsområdenas sektorsbidrag), uppgiftsområde 405
(=Gravskötselavtal) anges
i kolumnen Verksamhetsintäkter gravvårdsfondens alla intäkter i resultaträkningen = 37 500 €
i kolumnen Verksamhetskostnader gravvårdsfondens alla kostnader i resultaträkningen = 36 700 €
6 Slutsumman i tabell 4 på blankett A7 (=Huvudklasserna 1-5 ) Verksamhetsintäkter totalt = verksamhetsintäkter i förs. resultaträk. + verksamhetsintäkter för den särredovisade fonden + finansieringsintäkter +
extraordinära intäkter totalt.
Slutsumman i tabell 4 på blankett A7 (=Huvudklasserna 1-5 ) Verksamhetskostnader totalt = verksamhetskostnader i förs. resultaträk. + verksamhetskostnader för den särredovisade fonden + finansieringskostnader + extraordinära kostnader + avskrivningar och nedskrivningar totalt.
7 Om församlingen har andra särredovisade fonder, t.ex. en diakonifond, tas alla intäkter och kostnader
totalt i fondens resultaträkningen upp i församlingens resultaträkning på samma sätt som ovan.
Balansomslutningen för en särredovisad diakonifond tas upp i församlingens balansräkning
på konto 1455 och 2295.
En särredovisad diakonifonds alla intäkter och kostnader och differensen mellan dem ingår
i uppgiftsområdet Diakoni på statistikblankett A 74.
I slutet av A 74 utreds hur många euro av inom området Diakoni som utgörs av den särredovisade
fondens intäkter och kostnader.
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