Bistum Limburg

Preventiva osigurava sposobnost djelovanja
Godišnje izvješće
izvješ e 2017.
LIMBURG.- Dana 31. prosinca 2017. bilanca biskupije Limburg iznosila je 1,1 milijardu eura. To je oko 48 milijuna
eura više nego prošle godine. Gotovo 92 posto ukupne bilance vezano je za dugotrajnu imovinu subjekta. To je
vidljivo iz godišnjeg izvješća za 2017. godinu kojeg je biskupija objavila u petak, 24. kolovoza 2018. Godišnje
izvješće uključuje biskupiju Limburg, biskupsku stolicu Limburg i limburški stolni kaptol, kao i nezavisni školski
fond biskupije Limburg.
Osiguravanje sposobnosti djelovanja
Iz pozitivnog godišnjeg rezultata biskupije Limburg može se iskoristiti ukupno 58 milijuna eura. „Trenutno
gospodarsko okruženje daje nam prostor za stvaranje kojeg neprestano koristimo. Osiguravanje dugoročne
sposobnosti djelovanja i međugeneracijske pravednosti ostaje ključni pojam, naglašava financijski ¬decernat i
dijecezanski ekonom Gordon Sobbeck. O upotrebi ovih godišnjih rezultata raspravljalo se i odlučivalo na odboru
za poreze dijecezanske crkve. „Koristimo trenutnu pozitivnu situaciju za ciljana ulaganja i pridržavamo se
provjerenih ulaganja za budućnost“, kaže dr. Herbert Braun, predsjednik odbora za poreze dijecezanske crkve.
Biskupija će ukupno 5 milijuna eura dodijeliti školskom fondu. Fond „Eine Welt“ bit će dodatno obogaćen za
milijun eura. Zaklada Caritas također će dobiti donaciju od milijun eura. Sredstva za rad na kulturi dobrodošlice
za izbjeglice povećana su za milijun eura. Fond zgrade dobiva 12,9 milijuna eura. Pastoralne rezerve zgrade bit će
obogaćene za 7,5 milijuna eura, a nepastoralne za 5 milijuna eura. 1,5 milijuna eura utrošeno je na ulaganja u IT
infrastrukturu. Proračunske pri-čuve financirane su s 10 milijuna eura. Osim toga, kapital za održivo jačanje
ekonomskih sadržaja povećan je za 13,1 milijuna eura.
„Danas znamo da ćemo u idućih dvadeset godina kroz demografski razvoj doživjeti veliki preokret, uglavnom
zbog učinka umirovljenja takozvanih pripadnika baby boom generacije. Moramo biti spremni na dugoročan rad
sa znatno manjim količinama novca. Na to se pripremamo pomoću dugoročnih i ciljanih odredbi. Za centralizirana
područja slijedimo „strategiju imunizacije“ koja nas čini nešto manje ovisnima o dugoročnom razvoju crkvenog
poreza, objašnjava Sobbeck.
Pastoralna skrb u župama i dalje ostaje prioritet pri upotrebi sredstava
Svakog dana više od 326.000 eura protječe iz prihoda crkvenih poreza u obavljanje pastoralne skrbi u mjesnim
župama. 2017. godine iz crkvenog je poreza bilo dostupno oko 227 milijuna eura. Od tog je iznosa oko 119 milijuna
eura (53 posto) na različite načine upotrijebljeno za pastoralnu skrb u župama.
Za područje nekretnina, infrastrukture, upravljanja, središnjih poslova, administracije i sinodalnog rada utrošeno
je oko 28 milijuna eura crkvenih poreznih prihoda. 17 milijuna eura utrošeno je na područje školstva i obrazovanja,
a isti iznos utrošen je i na socijalni rad. Za rad s djecom, mladima i obiteljima biskupija je uložila oko 10 milijuna
eura crkvenih poreznih prihoda. Za nadbiskupske i svjetske crkvene zadaće upotrijebljeno je oko 8,5 milijuna eura.
Ukupno je 7 milijuna eura utrošeno za pastoralnu skrb u posebnim situacijama, župnu pastoralnu skrb i rad u
župama. Pokrajine Hessen i Rheinland-primile su oko 7 milijuna eura za prikupljanje crkvenog poreza te gotovo 4
milijuna eura za područja vezana uz liturgiju, crkvenu glazbu, muzeje i kulturu.
Godišnji izračun
izra un biskupske stolice
Ukupna bilanca biskupske stolice iznosila je dana 31. prosinca 2017. oko 84 milijuna eura, od čega 79 milijuna
eura čine dugotrajnu imovinu. U financijskim rezultatima prikazan je višak od oko 688.000 eura. „Prodaja imovine
rezultirala je pozitivnim jednokratnim učinkom od oko 942.000 eura. I dalje je vidljiv strukturno negativan rezultat,
čije će opadanje potrajati još neko vrijeme ", tvrdi Sobbeck.
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Stolni kaptol – školski fond
Ukupna bilanca limburškog stolnoga kapitala iznosi ukupno 6 milijuna eura te je najvećim djelom vezana za
dugotrajnu imovinu (5,6 milijuna eura). Ukupni tekući prihodi procjenjuju se na oko 2,5 milijuna eura, dok tekući
izdaci iznose oko 2 milijuna eura. Od toga oko 1,2 milijuna eura iznose troškovi osoblja, uključujući i njegu i
obrazovanje dječačkog zbora Limburger Domsingknaben, limburškog stolnog zbora i djevojačkog crkvenog zbora.
Osim toga, uključeni su i crkvenjak stolne crkve i orguljaš stolce crkve, kao i usluge časnih sestara stolne crkve.
Školski fond biskupije Limburg kao registrirani crkveni fond pod građanskim zakonom povećan je s daljnjim
dobrovoljnim prilozima fondu biskupije Limburg u iznosu od 5 milijuna eura na oko 62 milijuna eura. „Jako mi je
drago što su se u proteklih godinu dana usluge fonda u iznosu od oko 750.000 eura mogle dodijeliti podršci
školskom obrazovanju u biskupiji“, naglašava Sobbeck.
Gospodarske i sadržajne informacije
Godišnje izvješće čini imovinu i financijske obveze dijecezanskih tijela transparentnima. „Ne želimo stati na
prikazivanju brojeva i činjenica. Ovdje je također potreban stav „više od onog što vidite“. Stoga u našem
godišnjem izvješću za 2017. godinu ponovno stavljamo naglasak na tematska područja“ komentirao je generalni
vikar Wolfgang Rösch jedan od sastavnih zadataka godišnjeg izvješća. (StS/PJ)
Više informacija, kao i godišnje izvješće za 2017. godinu u e-obliku za čitanje i preuzimanje možete pronaći na:
www.finanzen.bistumlimburg.de.
www.finanzen.bistumlimburg.de

