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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og informationschef har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for
Katolsk Orientering.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder og den på side 9 beskrevne regnskabspraksis.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

København, den 16. maj 2013

Informationschef

Niels Messerschmidt

I bestyrelsen

Czeslaw Kozon
formand

Lars Messerschmidt

Niels Engelbrecht

RSM plus
Den uafhængige revisors erklæringer

Til ejerne af Katolsk Orientering

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Katolsk Orientering for regnskabsåret 1. januar til 31. december
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes årsregnskabsloven.
Årsregnskabet for Katolsk Orientering er en bestanddel af årsregnskabet for Ansgarstiftelsen, Den
Katolske Kirke i Danmark.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, pas-siver
og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for
regnskabsåret 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Katolsk Orientering har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget
det af økonomisk råd godkendte budget for 2012. Budgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 16. maj 2013

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer

Lise Foss Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Katolsk Orientering (KO) er en selvstændig institution i bispedømmet og har til huse på bispekontoret i
København. Institutionen står for udgivelsen af bispedømmets avis af samme navn i henhold til
gældende retningslinjer som en avis, der regelmæssigt og vederlagsfrit sendes til katolske husstande i
Danmark.
Avisen henvender sig først og fremmest til de omkring 40.000 registrerede katolikker i bispedømmet,
men også ikke-katolikker er at finde blandt læserne. Et begrænset oplag af avisen sendes til lærer på
katolske skoler i Danmark, biblioteker og dagspressen m.m.
KO udkom i 2012 med 17 numre i et distribueret oplag på lidt over 10.000 eks. pr. gang og med et
samlet sidetal på 250 sider.
KO beskæftiger to medarbejdere:
∙

Redaktør (3/4 stilling)

∙

Sekretær (1/2 stilling)

Til bladets drift knytter sig også Informationstjenestens to medarbejdere, der hjælper med at
skrive/redigere avisen (ca. 10-15 timer ugentligt), layoute avisen (ca. 15 timer) og opdatere KOs
hjemmeside/udsende elektronisk nyhedsbrev (ca. 7 timer ugentligt).
Målsætning
Katolsk Orientering skal som bispedømmets officielle organ tjene evangeliets udbredelse, oplyse om
Kirkens lære og uddybe troslivet, bidrage til Kirkens fællesskab, udvikling og vækst samt informere om
livet i Kirken, i vekselvirkning med samtidens særlige tendenser og problematikker.
Det er redaktionens mål, under hensyn til de givne omstændigheder og de muligheder og krav, der
følger af en moderne bladvirksomhed, at:
• formidle en tidssvarende katolsk forkyndelse og trosbelæring;
• muliggøre og medvirke til dannelsen af en offentlig mening i Kirken;
• bringe og kommentere nyheder og informationer om Kirkens liv og virke lokalt og internationalt.
Kommentar til året 2012
KO modtager hovedparten af sine økonomiske midler fra gaver, frivillige bidrag og annonceindtægter,
men modtager også årligt et driftsbeløb fra Ansgarstiftelsen samt portostøtte fra Biblioteksstyrelsen.
I indeværende periode har KO udsendt halvårlige, frivillige giro-indbetalingskort på kr. 250,- og der kan
spores stigende velvilje til at støtte bladets udgivelse økonomisk.
Efter i en periode at være varetaget af en ekstern layouter valgte KOs redaktion med virkning fra
august 2013 at lægge den grafiske formgivning af avisen i hænderne på bispekontorets
informationstjeneste med det formål at spare ca. 190.000 kroner årligt – den fulde besparelse vil dog
først slå fuldt igennem i 2013-årsregnskabet.
Også i år har KO gennemført målrettede kampagner mod henholdsvis bogforlag og rejsebureauer – to
sektorer, som gentagne gange har vist interesse i at annoncere i KO.
De elektroniske mediers indtog – og yderligere fremskyndet af finanskrisen – har generelt set resulteret
i faldende annonceomsætning i de trykte medier. Her skiller KO sig ud ved i 2012 at udvise en svagt
stigende annonceindtægt, især hen mod slutningen af året.
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Et andet indsatsområde var genudsendelsen af det elektroniske nyhedsbrev, som i 2012 blev udsendt
17 gange. Omkring 500 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet og dette tal er stødt stigende.
I slutningen af året lancerede KO en kampagne, som skulle gøre lettere at afmelde avisen – enten via
KOs hjemmeside eller via en dertil oprettet e-mailadresse. Effekten af dette tiltag – og deraf færre
udgifter til trykning og distribution af avisen – bliver først synlig i 2013-årsregnskabet.
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Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn

Katolsk Orientering
Gl. Kongevej 15
1610 København V

Ejer

Den Katolske Kirke i Danmark, Angarstiftelsen
Gammel Kongevej 15
1610 København V

Informationschef

Niels Messerschmidt

Styrelsen

Czeslaw Kozon (formand)
Lars Messerschmidt
Niels Engelbrecht

Revision
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Kalvebod Brygge 45
1560 København V
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Katolsk Orientering for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder.
Den anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger der vedrører regnskabsåret.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af abonnementer og annoncer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
udgivelse af Katolsk Orientering har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl.
moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Driftsmidler og inventar udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse
af forventet tab.
Feriepengeforpligtelse
Feriepengeforpligtelse der påhviler Katolsk Orientering er indregnet i årsregnskabet, og beløbet er indeholdt i mellemregningskontoen med Ansgarstiftelsen. Årets regulering af feriepengeforpligtelsen er
indregnet i resultatopgørelsen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012
Budget 2012
ikke revideret

2012

2011

kr.

kr.

kr.

36.000

1.156

34.480

INDTÆGTER
Abonnementer
Annoncer

140.000

159.082

191.911

1.500.000

1.597.236

1.561.351

Bibliotekstyrelsen

216.800

216.833

244.692

Driftstilskud bispedømmet

250.000

250.000

275.000

2.142.800

2.224.307

2.307.434

Tryk, foto m.v.

-402.500

-436.442

-550.042

Porto og forsendelse

-670.000

-822.574

-896.115

Løn og personaleomkostninger

Gaver

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

-909.500

-884.559

-946.524

Lokaleomkostninger

-35.700

-52.429

-55.102

Administrationsomkostninger

-73.700

-19.547

-34.082

Møde og kursusudgifter

-1.500

-313

-350

Inventar

-3.000

0

0

Rejseomkostninger

-2.000

-4.095

-5.160

-17.500

-13.405

-9.128

-3.700

0

-3.563

-2.119.100

-2.233.364

-2.500.066

23.700

-9.057

-192.632

IT udgifter
Diverse omkostninger
UDGIFTER I ALT

ÅRETS RESULTAT
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Balance pr. 31. december 2012
2012

2011

kr.

kr.

10.556

20.033

10.556

20.033

Kassebeholdning

1.896

1.017

Bankindeståender

48.517

413.576

50.413

414.593

60.969

434.626

-192.632

0

-9.057

-192.632

-201.689

-192.632

262.658

627.258

0

0

262.658

627.258

60.969

434.626

AKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra salg

Likvide beholdninger

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Egenkapital
Saldo pr. 1/1 2012
Årets resultat

Gældsforpligtelser
Gæld til Ansgarstiftelsen
Saldo pr. 1/1 2012

627.258

tilbagebetalt Ansgarstiftelsen, netto

-114.600

Driftstilskud Bispedømmet

-250.000

Varekreditorer og skyldige omkostninger

PASSIVER I ALT

