Bistum Limburg

Zabezpieczenie zapewnia zdolność
zdolno do dział
działania
Roczne sprawozdanie finansowe 2017

LIMBURG.- Według stanu na 31 grudnia 2017 r. bilans korporacji diecezji Limburg wynosi 1,1 mld euro. To
o 48 mln euro więcej niż w zeszłym roku. Prawie 92 procent sumy bilansowej jest skumulowane w środkach
trwałych stowarzyszenia. Wynika to z raportu rocznego 2017, który diecezja opublikowała w piątek, 24
sierpnia 2018 r. Raport roczny obejmuje stowarzyszenia diecezji Limburg, stolicę biskupstwa i kapitułę
katedralną Limburga oraz prawnie samodzielną fundację szkolną diecezji Limburg.
Zabezpieczenie zdolności
zdolno ci do działania
Dzięki pozytywnemu rocznemu wynikowi diecezji Limburg do wykorzystania jest łącznie 58 mln euro. "Obecne
ekonomiczne warunki ramowe dają nam przestrzeń do planowania, którą konsekwentnie wykorzystujemy.
Zapewnienie długoterminowej zdolności do działania i uczciwości międzypokoleniowej pozostają równocześnie
kluczowymi hasłami", podkreśla kierownik działu finansowego i ekonomista diecezjalny Gordon Sobbeck. Sposób
wykorzystania tego rocznego wyniku został omówiony i postanowiony w diecezjalnej radzie podatkowej kościoła.
"Wykorzystujemy obecną pozytywną sytuację dla ukierunkowanych inwestycji i trzymamy się sprawdzonej drogi
zabezpieczania na przyszłość" - mówi dr Herbert Braun, przewodniczący diecezjalnej rady podatkowej Kościoła.

Łącznie 5 milionów euro diecezja przekaże fundacji szkolnej. Fundusz "Eine-Welt (Jeden Świat)" zostanie
dodatkowo zwiększony o 1 mln euro. Fundacja Caritas otrzyma dotację w wysokości również 1 mln euro.
Środki na prace nad kulturą powitania dla uchodźców zostały zwiększone o milion euro. Fundacja
budowlana otrzyma 12,9 mln euro. Oszczędności z budownictwa sakralnego zostaną wzmocnione kwotą
7,5 mln euro, a niesakralne oszczędności - 5 mln euro. Na inwestycje w infrastrukturę IT przeznaczono 1,5
mln euro. Obowiązkowe rezerwy budżetowe zostały zasilone 10 mln euro. Ponadto kapitał dla
długofalowego wzmocnienia tkanki gospodarczej zwiększony został o 13,1 mln euro.
"Już dziś wiemy, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat doświadczymy wielkiego wstrząsu w rozwoju
demograficznym, głównie ze względu na efekt przejścia na emeryturę tzw. pokolenia wyżu
demograficznego. Musimy być przygotowani na sytuację, w której w dłuższej perspektywie będziemy
musieli dawać sobie radę mając do dyspozycji znacznie mniej środków. Przygotowujemy się do tego
poprzez konsekwentne i ukierunkowane świadczenia zabezpieczające. Dlatego w zakresie obszarów
centralnych realizujemy "strategię uodparniania", co uczyni nas mniej zależnymi od długoterminowego
rozwoju podatków kościelnych", wyjaśnia Sobbeck.
Duszpasterstwo w parafiach pozostaje priorytetem w wykorzystaniu funduszy

Każdego dnia ponad 326 tyś. euro wpływów z tytułu podatków kościelnych przeznaczanych jest do pracy
duszpasterskiej w lokalnych parafiach. W 2017 roku w sumie około 227 mln euro pochodziło z podatków
kościelnych. Z tej kwoty około 119 mln euro (53 procent) wykorzystuje się na różne sposoby do
duszpasterstwa w parafiach.
W sektorze nieruchomości, infrastruktury, zarządzania, zadań centralnych, administracji i prac synodalnych
wykorzystano około 28 milionów euro wpływów z podatków kościelnych. 17 mln euro trafiło do sektora
szkolnictwa i edukacji oraz około także 17 mln euro przeznaczono na zadania socjalne. Na pracę z
dziećmi, nastolatkami i rodzinami diecezja wydała około 10 mln euro wpływów z podatków kościelnych.
Do zadań kościoła ponad-diecezjalnego i światowego wykorzystano około 8,5 mln euro.

Bistum Limburg
Łącznie 7 mln euro przeznaczono na opiekę duszpasterską w szczególnych sytuacjach, na ponadparafialną opiekę i pracę w dzielnicach. Kraje związkowe Hesji i Nadrenii-Palatynatu otrzymały około 7
mln euro na zbiórkę podatków kościelnych, a prawie 4 mln euro przeznaczono na liturgię, muzykę
kościelną, muzea i kulturę.
Roczne sprawozdanie finansowe stolicy biskupiej

Łączna suma bilansowa stolicy biskupiej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła około 84 mln euro, z czego
79 mln euro stanowi majątek trwały. Rachunek zysków i strat pokazuje nadwyżkę rzędu około 688 000
euro. "Sprzedaż jednej nieruchomości doprowadziła do pozytywnego, jednorazowego efektu w wysokości
około 942 000 euro. Nadal mamy strukturalnie negatywny rezultat, którego redukcja zajmie trochę czasu"mówi Sobbeck.
Kapituła katedralna - fundacja szkolna

Die Bilanzsumme des Limburger Domkapitels weist insgesamt 6 Millionen Euro auf und ist größtenteils (5,6
Millionen Euro) im Anlagevermögen gebunden. Die Summe der laufenden Erträge wird mit rund 2,4
Millionen Euro beziffert, die laufenden Aufwendungen betragen etwa 2 Millionen Euro. Etwa 1,2 Millionen
Euro davon sind Personalaufwendungen, unter anderem für die Betreuung und Ausbildung der Limburger
Domsingknaben, des Limburger Domchores und der Mädchenkantorei. Darüber hinaus werden Domküster
und Domorganist ebenso abgebildet wie die Gestellungsleistungen für die Domschwestern
Suma bilansowa kapituły katedralnej Limburga liczy łącznie 6 mln euro i jest w dużej mierze (5,6 mln euro)
związana z majątkiem trwałym. Całkowity dochód bieżący szacowany jest na około 2,4 mln euro, a bieżące
wydatki wynoszą około 2 mln euro. Około 1,2 mln euro to wydatki na personel, między innymi na opiekę i
szkolenia chłopięcego chóru katedralnego Limburga, chóru katedralnego Limburga i chóru dziewczęcego.
Ponadto kościelny i organista katedry za swoje usługi są tak samo wynagradzani jak siostry zakonne katedry.
Zasoby fundacji szkolnej diecezji Limburg, jako posiadającej zdolność prawną kościelnej fundacji
charytatywnej na mocy prawa cywilnego, wzrosły z 5 mln euro w sumie bilansowej do około 62 mln euro
dzięki przekazaniu kolejnych datków przez diecezję Limburg. "Szczególnie cieszy mnie, że w ubiegłym roku
mogliśmy przekazać datki w wysokości około 750 000 euro na wsparcie edukacji szkolnej w diecezji" podkreśla Sobbeck.
Informacje ekonomiczne i merytoryczne

Raport roczny sprawia, że majątek i zobowiązania finansowe stowarzyszeń diecezjalnych są przejrzyste.
"Nie chcemy ograniczać się do prezentacji faktów i liczb. Konieczna jest postawa mówiąca "więcej niż
widzisz". Z tego powodu w naszym rocznym sprawozdaniu za rok 2017 ponownie podejmujemy temat
kluczowych zagadnień" - oświadczył wikariusz generalny Wolfgang Rösch w sprawie wiążącego charakteru
rocznego sprawozdania finansowego. (StS/PJ)
Więcej informacji oraz roczne sprawozdanie finansowe 2017 jako e-papier do czytania i pobrania można
znaleźć pod: www.finanzen.bistumlimburg.de.

