
28 L i a h o n a

Estatistikan-
hong Report, 
2013
Gipresentar ni Brook P. Hales
Secretary sa Unang Kapangulohan

Alang sa impormasyon sa mga 
miyembro sa Simbahan, ang 
Unang Kapangulohan miisyu sa 

mosunod nga estatistikanhong report 
kalabut sa pagtubo ug kahimtang sa 
Simbahan kutob Disyembre 31, 2013.

Mga Unit sa Simbahan
Mga Stake ............................... 3,050
Mga Mission ............................... 405
Mga District ................................ 571
Mga Ward ug Branch .............. 29,253

Mga Miyembro sa Simbahan
Total nga Gidaghanon sa  
mga miyembro sa  
Simbahan ....................... 15,082,028
Bag- ong Children  
of Record ............................. 115,486
Mga Kinabig nga  
Nabunyagan ........................ 282,945

Mga Misyonaryo
Full- Time nga mga  
Misyonaryo ............................ 83,035
Mga Church- Service  
Missionaries ........................... 24,032

Mga Templo
Mga Templo nga Napahinungod  
sa tuig 2013 (Tegucigalpa  
Honduras Temple) ............................. 1
Mga Templo nga Magamit  
hangtud sa Katapusan sa Tuig ........ 141

sa mga amot nga nadawat, mga galas-
tuhan nga nahimo, ug sa pagbantay sa 
mga kabtangan sa Simbahan.

Base sa mga pag- audit nga gihimo, 
ang Church Auditing Department nag-
tuo nga, ang tanang mga materyal nga 
butang, mga amot nga nadawat, mga 
paggasto nga gihimo, ug mga kapa-
nguhaan sa Simbahan alang sa tuig 
2013 narekord ug nadumala sumala 
sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, 
gitugutan nga mga badyet, ug mga 
polisiya ug mga pamaagi sa Simba-
han. Ang Simbahan nagsunod sa mga 
pagtulun- an nga gitudlo ngadto sa mga 
miyembro niini sa pagpuyo sumala sa 
badyet, paglikay sa utang, ug pagtigum 
batok sa panahon sa panginahanglan.

Matinahurong gisumiter,
Church Auditing Department
Kevin R. Jergensen
Tigdumalang Direktor ◼

Minahal nga mga Kaigsoonan: 
Sumala sa gisulti sa pagpada-
yag sa sekyon 120 sa Doktrina 

ug mga Pakigsaad, ang Konseho sa 
Paggasto sa Ikapulo—naglangkob sa 
Unang Kapangulohan, sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, ug 
sa Presiding Bishopric, nagtugot sa 
paggasto sa mga pundo sa Simbahan. 
Ang mga departamento sa Simbahan 
mogasto sa mga pundo nga pinasubay 
sa giaprubahan nga mga badyet ug su-
mala sa mga polisiya ug mga pamaagi 
sa Simbahan.

Ang Church Auditing Department, 
nga gilangkuban sa mga propesyo-
nal nga dunay mga kredensyal ug 
independente sa tanang ubang mga 
departamento sa Simbahan, dunay res-
ponsibilidad sa pagpahigayon og mga 
audit alang sa katuyoan sa paghatag 
og resonable nga kasiguroan kabahin 

Report sa Church Auditing 
Department, 2013
Gipresentar ni Kevin R. Jergensen
Tigdumalang Direktor, Church Auditing Department

Ngadto sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw




