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Previdência garante capacidade jurídica do
relatório anual de 2017
LIMBURGO- Em 31 de dezembro de 2017, o balanço da entidade da diocese de Limburgo é de 1,1 biliões de euros.
Isso é cerca de 48 milhões de euros a mais que no ano passado. Quase 92% do total do balanço patrimonial está
vinculado aos ativos fixos da entidade. Isso é demonstrado no relatório anual de 2017 publicado pela diocese na
sexta-feira, 24 de agosto de 2018. O relatório anual inclui as entidades da diocese de Limburgo, a sede episcopal e
o cabido da catedral de Limburgo, assim como a fundação escola legalmente independente da diocese de Limburgo.
Assegurar a capacidade de ação
Do resultado anual positivo da diocese de Limburgo, podem ser utilizados 58 milhões de euros. "As condições
económicas atuais dão-nos espaço para a conceção, que usamos consistentemente. A garantia de capacidade
jurídica a longo prazo e a justiça entre gerações continuam a ser conceitos-chave", enfatiza Gordon Sobbeck,
economista diocesano e responsável pela parte financeira. O uso deste resultado anual foi discutido e decidido pelo
Conselho Fiscal da Igreja Diocesana. "Estamos a aproveitar a situação positiva atual para investimentos
direcionados e continuamos a fazer a poupança-reforma de forma comprovada", diz o Dr. Herbert Braun, Presidente
do Conselho Fiscal da Igreja Diocesana.
Um total de 5 milhões de euros será integrado à diocese da fundação escola. Os fundos mundiais serão ainda mais
reforçados com 1 milhão de euros. A Fundação Caritas também receberá uma contribuição de 1 milhão de euros.
Os fundos para trabalhar numa cultura de boas-vindas para os refugiados foram aumentados em um milhão de
euros. A construção da fundação recebe 12,9 milhões de euros. Os fundos de construção paroquiais são reforçados
com 7,5 milhões de euros e os fundos de construção não paroquiais com 5 milhões de euros. Foram gastos 1,5
milhões de euros em investimentos na infraestrutura de TI. Os fundos obrigatórios orçamentários foram fortificados
com 10 milhões de euros. Além disso, o capital foi aumentado em 13,1 milhões de euros para fortalecer de forma
sustentável a substância económica.
"Hoje sabemos que, nos próximos vinte anos iremos vivenciar situações de grande instabilidade, através de uma
grande reviravolta no desenvolvimento demográfico, essencialmente devido ao efeito da idade da reforma dos
chamados anos baby boom. Temos que nos ajustar para ter que lidar com muito menos recursos a longo prazo.
Assim, preparamo-nos para isso através de previdências consistentes e direcionadas. De certa forma, procuramos
para as áreas centrais uma "estratégia de imunização", o que nos torna um pouco mais independentes do
desenvolvimento do imposto sobre a igreja a longo prazo", esclarece Sobbeck.
A ação pastoral nas paróquias continua a ser uma prioridade no uso de fundos
Todos os dias, mais de 326.000 euros escoam dos recursos fiscais da igreja para o trabalho de ação pastoral nas
paróquias locais. No total, cerca de 227 milhões de euros estavam disponíveis, vindos dos impostos da igreja em
2017. Deste montante, cerca de 119 milhões de euros (53 por cento) são utilizados de diferentes formas para a
ação pastoral nas paróquias.
Para a área do imobiliário, infraestrutura, gestão, tarefas centrais, administração e trabalho sinodal, foram
utilizados cerca de 28 milhões de euros de receitas fiscais da igreja. 17 milhões de euros foram para a escola e
educação e cerca de 17 milhões de euros para o trabalho social. Para o trabalho com crianças, jovens e famílias, a
diocese utilizou cerca de 10 milhões de euros da receita fiscal da igreja. Para as tarefas diocesanas e mundiais
foram usados cerca de 8,5 milhões de euros. Estava disponível um total de 7 milhões de euros para a ação pastoral
em situações especiais, para a ação paroquial e para o trabalho nos distritos. Os estados de Hesse e RenâniaPalatinado receberam cerca de 7 milhões de euros para a recolha de impostos da igreja e quase 4 milhões de euros
foram usados para as áreas de liturgia, música sacra, museus e cultura.
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Contas anuais da sede episcopal
O balanço total da sede episcopal comporta, em 31 de dezembro de 2017, cerca de 84 milhões de euros, dos quais
79 milhões constituem ativos fixos. Na demonstração de resultados é mostrado um excedente de cerca de 688.000
euros. "A venda de um imóvel levou a um efeito positivo atual de cerca de 942.000 euros. Continuamos a ter um
resultado estruturalmente negativo, cuja redução levará algum tempo", afirmou Sobbeck.
Cabido
Cabido da catedral - Fundação escola
O balanço total do cabido da catedral de Limburgo tem um total de 6 milhões de euros e está vinculado
principalmente (5,6 milhões de euros) em ativos fixos. O total das receitas correntes é estimado em cerca de 2,4
milhões de euros, sendo as despesas correntes de cerca de 2 milhões de euros. Aproximadamente 1,2 milhões de
euros são despesas com pessoal, entre outras coisas, para a assistência e formação do cântico dos rapazes na
catedral de Limburgo e coro das raparigas, assim como o coro da catedral de Limburgo. Além disso, são retratados
o sacristão e a organista da catedral, bem como os serviços de apresentação para as irmãs da catedral.
A fundação escola da diocese de Limburgo, como uma fundação eclesiástica do direito civil, aumentou 5 milhões
de euros no total do balanço para cerca de 62 milhões de euros, através de uma aprovação adicional da diocese de
Limburgo. "Estou particularmente satisfeito que, no ano passado, puderam ser concedidos serviços da fundação de
cerca de 750.000 euros para apoiar a educação escolar na diocese", enfatiza Sobbeck.
Informações económicas e de conteúdo
O relatório anual torna transparentes os bens e as obrigações financeiras das entidades diocesanas.
"Não queremos parar na apresentação de fatos e números. Também é necessário aqui a atitude de "mais do que
tu vês". É por isso que mais uma vez abordamos os focos temáticos no nosso relatório anual de 2017", relatou o
vigário geral, Wolfgang Rösch, sobre a tarefa unificadora do relatório anual. (StS/PJ)
Mais informações, bem como o relatório anual de 2017, como ePaper para leitura e download, podem ser
encontrados em:
www.finanzen.bistumlimburg.de.

