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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og informationschef har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 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

Informationschef

Niels Messerschmidt

I bestyrelsen

Czeslaw Kozon
formand

Lars Messerschmidt

Niels Engelbrecht
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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
2013, 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 fejlinformation, 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 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for
regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Katolsk Orientering har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget
det af økonomisk råd godkendte budget for 2013. 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

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 næsten 41.000 registrerede katolikker i bispedømmet,
herunder Færøerne og Grønland, men også ikke-katolikker er at finde blandt læserne. Et mindre oplag
af KO sendes til lærer på katolske skoler i Danmark, biblioteker og dagspressen, og godt 80
eksemplarer sendes til udenlandske læsere, primært indenfor EU
KO udkom i 2013 med 17 numre i et distribueret oplag på lidt over 10.400 eksemplarer pr. gang og
med et samlet sidetal på 272 sider.
I KO’s redaktion er ansat to medarbejdere:
∙

Redaktør Lisbeth Rütz (30 t.)

∙ Sekretær Lisbeth Rønne (20 t.)
samt Informationstjenestens to medarbejdere, Niels Messerschmidt og Margrethe Stenby, der hjælper
med henholdsvis at skrive og redigere KO samt layoute avisen, opdatere hjemmeside og udsende
nyhedsbrev.
Målsætning
Som bispedømmets officielle organ skal KO 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.
Redaktionens målsætning er, i henhold til de gældende retningslinjer og under hensyntagen til de
tilrådeværende ressourcer, 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 2013
KO modtager hovedparten af sine økonomiske midler fra gaver, frivillige bidrag og annonceindtægter.
Derudover modtager det årligt portostøtte fra Biblioteksstyrelsen og et driftstilskud fra Ansgarstiftelsen
(i 2013 på kr. 225.000).
Sidste år udsendte KO to halvårlige, frivillige indbetalingskort på hver kr. 255. Gennem de senere år
har KO’s læsere årligt støttet avisen med et beløb svarende til i alt ca. 1,5 mio. kroner.
De elektroniske mediers indtog – og yderligere fremskyndet af finanskrisen – har generelt set resulteret
i faldende annonceomsætning i de trykte medier. Her skiller KO sig dog positivt ud ved også i 2013 at
have fået flere annonceindtægter end budgetteret, nemlig 47.000 kroner mere end budgettet.
Også i 2013 gennemførte KO målrettede kampagner mod henholdsvis bogforlag og rejsebureauer – to
sektorer, som gentagne gange har vist interesse i at annoncere i KO.
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Et andet indsatsområde var genudsendelsen af det elektroniske nyhedsbrev, som sidste år blev
udsendt 18 gange. Mere end 600 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet og tallet er stigende især efter
en kampagne i slutningen af 2013, som skulle gøre lettere for læsere at afmelde avisen – enten via
KO’s hjemmeside eller via e-mail. Kombineret med bedre mulighed for at læse den ombrudte version
af KO på nettet, havde (har) kampagnen til formål at nedbringe udgifterne til trykning og distribution af
avisen – områder, som udgør de største udgiftsområder i avisens budget og driftsregnskab.
Effekten af kampagnen, der fik flere hundrede læsere til at afmelde den fysiske avis, mere end opvejes
dog af, at tilgangen af nye læsere er større end afgangen af gamle læsere.
Aktiviteter
Idet Katolsk Orientering henvender sig til en meget bred læserskare, arbejder redaktionen ud fra en
treleddet strategi:
• at tiltrække nye og især yngre skribenter med henblik på at give børn og unge, samt initiativer rettet
mod dem, en tydeligere placering i avisen;
• at fokusere mere på de fremmedsprogede grupper og gøre disse grupper mere synlige i
bispedømmets liv;
• at indgå aftaler med redaktørerne af de nordiske bispedømmernes medier om udveksling af artikler
m.m.
Artikelserier om trosstof, bispedømmets økonomi, pavevalget og Verdensungdomsdagen 2013 i Rio de
Janeiro har været gennemgående temaer i KO 2013.
I december var KO vært for et læserarrangement i forbindelse med en visning af en film om
ærkebiskop Romero i Filmmuseet i København. Det er tredje år i træk at KO har været vært for en
sådan initiativ.
I forbindelse med modernisering af KO’s hjemmeside, hvor ’motoren’ bag hjemmesiden, dens
opbygning og designet er blevet moderniseret, er søgefunktionen ligeledes blevet optimeret. Hermed
bliver det lettere og hurtigere at finde frem til de tusindvis af artikler og nyheder, som hjemmesiden
efterhånden rummer.
I 2013 introduceredes muligheden for gratis at læse de seneste versioner af KO i en bladre-version på
www.issue.com.
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Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn

Katolsk Orientering
Gl. Kongevej 15
1610 København V

Se. nr.

34 17 80 38

Ejer

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

Informationschef

Niels Messerschmidt

Styrelsen

Czeslaw Kozon (formand)
Lars Messerschmidt
Niels Engelbrecht

Revision
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statsautoriserede revisorer

Kalvebod Brygge 45
1560 København V

RSM plus

8

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Katolsk Orientering for 2013 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, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Den
Katolske Kirke i Danmark, og aktivernes værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Den
Katolske Kirke, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksdisterede på balancedagen.

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 2013
Budget 2013
ikke revideret

2013

2012

kr.

kr.

kr.

35.140

4.994

1.156

145.000

192.022

159.082

1.500.000

1.520.223

1.597.236

Bibliotekstyrelsen

216.800

216.011

216.833

Driftstilskud Bispedømmet

225.000

225.000

250.000

2.121.940

2.158.250

2.224.307

Tryk, foto m.v.

-295.000

-319.428

-436.442

Porto og forsendelse

-714.000

-842.413

-822.574

Løn- og personaleomkostninger

-957.032

-921.832

-884.559

Lokaleomkostninger

-38.500

-51.298

-52.429

Administrationsomkostninger

-75.200

-16.195

-19.547

Møde og kursusudgifter

-2.500

-61

-313

Inventar

-5.500

0

0

Rejseomkostninger

-5.000

-4.070

-4.095

0

-15.000

0

-25.000

-6.883

-13.405

-4.208

0

0

-2.121.940

-2.177.180

-2.233.364

0

-18.930

-9.057

INDTÆGTER
Abonnementer
Annoncer
Gaver

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

Revision
IT udgifter
Diverse omkostninger
UDGIFTER I ALT

ÅRETS RESULTAT
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Balance pr. 31. december 2013
2013

2012

kr.

kr.

20.644

10.556

20.644

10.556

1.852

1.896

314.820

48.517

316.672

50.413

337.316

60.969

-201.689

-192.632

-18.930

-9.057

-220.619

-201.689

557.935

262.658

0

0

557.935

262.658

337.316

60.969

AKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra salg

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Bankindeståender

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Egenkapital
Saldo pr. 1/1 2013
Årets resultat

Gældsforpligtelser
Gæld til Ansgarstiftelsen
Saldo pr. 1/1 2013

262.658

Udlagt Ansgarstiftelsen, netto

520.277

Driftstilskud Bispedømmet
Varekreditorer og skyldige omkostninger

PASSIVER I ALT

-225.000

