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IMCC

Den uafhængige revisors påtegning

Til IMCC

Vi har revideret årsregnskabet for IMCC for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12, omfat-
tende resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
regnskabsaflæggelsde for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om

regnskabsaflæggelsde for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er om-fattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk lovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr.
1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelsde for og revision af tilskud til støtte af
ungdomsformål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige
fejlinformation.

En revision omfatter revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante

for organisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, det vil sige
uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige,

samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
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IMCC

Den uafhængige revisors påtegning

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.12 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 i overensstemmelse med bekendtgørelse
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelsde for og revision af tilskud til støtte af
ungdomsformål og principperne i årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i klasse

A.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

I forbindelse med uanmeldt beholdningseftersyn er det konstateret at foreningen har ikke
overholdt bogføringslovens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i
overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til foreningens art og omfang,
hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.Ledelsen har efterfølgende iværksat kontroller til sikring af

overholdelse af god bogføringsskik.
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IMCC

Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den
gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 22. maj 2013

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Andersen
Statsaut. revisor
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IMCC

Ledelsesberetning

Ledelsesberetningen beskriver fokus for nærværende regnskab, anvendelsen af midlerne fra
Dansk Ungdoms Fællesråd og de Sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns-,
Aarhus-, og Syddansk Universitet, Det organisatoriske arbejde i IMCC i 2012, tilkomne og
afsluttede projekter samt enkelte, relevante begivenheder i IMCC's projektarbejde.

Hovedaktivitet

IMCC er en forening for og af studerende som udfører sundhedsfremmende arbejde på lokalt,
nationalt og internationalt plan.

Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold

IMCC modtog i indeværende regnskabsår et rådighedstilskud på DKK 1.390.000 fra Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF). Herudover modtog IMCC tilskud fra Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet ved Aalborg Universitet på DKK 20.000, fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
ved  Syddansk Universitet på DKK 50.000, fra Health ved Aarhus Universitet på DKK 50.000,
fra SUND ved Københavns Universitet på DKK 71.000 samt fra Lægeforeningen Domus
Medicus på DKK 50.000.

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.12 - 31.12.12 udviser et resultat på DKK 516.008. Balancen
viser en egenkapital på DKK 1.527.760.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Fokus for regnskabet 2012

IMCC’s regnskab dækker hovedorganisationens, lokalafdelingernes og projektgruppernes
økonomi, samt inkluderer samtlige aktiviteter i IMCC, der har pligt til at aflægge regnskab for
Dansk Ungdoms Fællesråd, CISU og Danida. 

Anvendelsen af IMCC's tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd

Midlerne fra DUF bruges først og fremmest til at dække de udgifter, organisationen har til
administration. Mere specifikt går pengene til:

•Lønudgifter
•Afholdelse af landsmøder
•Puljemidler til støtte for IMCC’s medlemmer og aktivitetsgrupper (eks.
kompetenceudvikling)
•Administrative omkostninger til organisation, lokalafdelinger og sekretariat
•International rejserefusion, der går til at støtte medlemmernes internationale engagement
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IMCC

Ledelsesberetning

Anvendelse af IMCC's tilskud fra de Sundhedsvidenskabelige fakulteter på
Københavns, Aarhus, og Syddansk Universitet.

Midlerne fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, Health ved
Aarhus Universitet samt SUND ved Københavns Universitet er delvist gået til løn til
lokalafdelingernes lokalansatte og dels til tilskud til løn til landssekretariatet, der yder støtte
og bistand til lokalafdelingerne og disses aktivitetsgrupper. Midlerne fra Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet er tildelt som direkte støtte til
lokalafdelingen, da denne er forholdsvis ny og derfor har haft brug for støtte til opstart af nye
aktivitetsgrupper og en velfungerende lokalbestyrelse samt aktiviteter, der binder
lokalafdelingen sammen.

Det organisatoriske arbejde

2012 blev året, hvor IMCC for alvor påbegyndte det strategiske arbejde. Den røde tråd i hele
bestyrelsesåret var den strategiske handleplan for 2012.

Især havde bestyrelsen valgt at arbejde med de strategiske fokuspunkter Klar kommunikation
og Rammer for frivillighed. Dette førte til en ny vision og mission samt et værdisæt for IMCC,
mens landssekretariatet fik nyt kontor, og lokalbestyrelserne renoverede lokalkontorerne.
Derudover blev arbejdet med  at opsætte rammer for, hvordan vi kommunikerer eksternt
igangsat.
Bestyrelsen valgte også at have fokus på IMCC’s økonomi og interne arbejdsgange, hvilket
førte til opgradering af sekretariatets bogholderi med ansættelse af en erfaren
økonomimedarbejder 30 timer ugentligt. Dette er nødvendigt, da IMCC’s økonomi er vokset
væsentligt de seneste år.   
Ligeledes tog vi de første spadestik til udarbejdelsen af retningslinier for organisationens
aktiviteter og opbygningen af et kompetencenetværk med henblik på etablering af en
fremtidig intern trænergruppe.

Sideløbende med strategiprocessen erkendte bestyrelsen, at den daværende ledelsesstruktur
ikke var optimal i forhold til strategiarbejdet og brugte en del af efteråret på at udtænke en ny
bestyrelses- og sekretariatsstruktur, som skulle lette det strategiske arbejde og i højere grad
lade sekretariatet varetage driften. Denne nye struktur blev skabt i tæt samarbejde med
organisationens ansatte og vedtaget af Generalforsamlingen 2012.

IMCC afholdt i 2012 to succesfulde landsmøder med stor repræsentativ deltagelse.
Forårsmødet havde fokus på IMCC’s aktiviteter og kompetenceudvikling, mens vi på
Generalforsamlingen havde foreningens organisatoriske udvikling i centrum. Bestyrelsen
prioriterede i 2012 igen afholdelsen af lokalbestyrelsesweekenden, hvor der var fokus på den
lokale overlevering, rollefordeling og det tværgående samarbejde.

Internt i bestyrelsen var der særligt fokus på at nå ud i lokalafdelingerne gennem deltagelse i
fællesmøderne. Formålet med dette var at gøre bestyrelsens beslutningsprocesser mere
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IMCC

Ledelsesberetning

gennemskuelige og inddrage medlemmerne i strategien, for på den måde at bibeholde den
korte afstand fra aktivitetsgrupper til ledelse.

IMCC har igennem 2012 skærpet engagementet i DUF, både i form af medlemmers deltagelse
ved udbudte kurser samt ved påvirkning af den overordnede udvikling af DUF.  Sidstnævnte i
tæt samarbejde med andre DUF-organisationer, der ligner IMCC. Fokus på de eksterne
relationer har også banet vejen for et stærkere samarbejde med Globale Læger og har initieret
en relation til World Health Organization’s europæiske hovedkvarter i København.

Internationalt har IMCC sendt delegationer til de to årlige generalforsamlinger i International
Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), der i 2012 blev afholdt i Ghana og
Indien. Derudover har vi sendt delegationer til Prag for at styrke vore europæiske relationer i
forbindelse med IFMSA’s europæiske regionsmøde  samt til Finland for at støtte op om
årsmødet for det nordiske netværk af medicinstuderende. IMCC’s internationale fokus og
engagement har været med til at styrke og udvikle vore aktiviteter i Danmark, både via
hjembringelse af en masse motivation, nye erfaringer og kompetencer og ved styrkelsen af
det nationale samarbejde på tværs af  IMCC’s aktivitetsgrupper og lokalafdelinger. Det har
også medført, at nye initiativer har set dagens lys, og ikke mindst har det øget interessen og
forståelsen for arbejdet  med international sundhed på et organisatorisk niveau. 

Aktivitetsniveauet var også i 2012 højt. Vi sagde velkommen til syv nye aktivitetsgrupper:
DanPal, FINO, NorWHO, Sexinuk, PsykOBS, UAEM og FNIIS, og måtte sige farvel til
Masanga, der valgte at trække sig ud af IMCC. Den voksende nationale sammenhængskraft
har, sammen med medlemmernes store engagement, fået flere af IMCCs’ etablerede
aktivitetsgrupper til at starte nye lokale aktivitetsgrupper op. I denne forbindelse bør
Førstehjælp for Folkeskoler, Donaid og 3om1 nævnes.

Ved udgangen af 2012 havde organisationen  1128 medlemmer. IMCC arbejdede i 2011 på at
fastlægge en ny treårig strategi for organisationen, som blev vedtaget på generalforsamlingen
i oktober. De 5 indsatsområder, der blev fastlagt for de næste tre år, er: Rammer for
frivillighed, Sammenhængskraft, Klar kommunikation, Medlemsudvikling og Økonomisk
bæredygtighed.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
organisationens finansielle stilling væsentligt.
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IMCC

Resultatopgørelse

2012 2011
Note DKK DKK

Driftstilskud, Dansk Ungdoms Fællesråd 1.390.000 1.127.751
17 Medlemskontingenter 85.650 84.975

Støtte, FADL 3.000 0
Administrationstilskud 60.740 58.845

1 Øvrige tilskud og gaver 290.030 195.565

Indtægter i alt 1.829.420 1.467.136

2 Indtægter af aktiviteter 892.345 514.649
3 Direkte omkostninger vedrørende aktiviteter -783.193 -860.885

Resultat af aktiviteter i alt 109.152 -346.236

Bruttoindtjening 1.938.572 1.120.900

8 Personaleomkostninger 748.176 653.473
4 Nationale omkostninger 78.101 108.198
5 Internationale omkostninger 270.647 131.102

Refusion af internationale udgifter -95.411 -228.997
6 Andre formålsbestemte omkostninger 40.334 70.250
7 Administrationsomkostninger 389.455 325.746

Omkostninger i alt 1.431.302 1.059.772

Resultat før finansielle poster 507.270 61.128

9 Andre finansielle indtægter 8.738 7.132

Årets resultat 516.008 68.260

Resultatdisponering

Årets resultat 516.008 68.260
Overført resultat fra tidligere år 1.011.752 943.492

Til disposition for generalforsamlingen 1.527.760 1.011.752

Beløbet foreslås fordelt således:

Overført resultat 1.527.760 1.011.752

I alt 1.527.760 1.011.752

11



 

  

 

IMCC

Balance

AKTIVER

31.12.12 31.12.11
Note DKK DKK

 
Tilgodehavende tilskud og refusion 121.000 50.000

10 Mellemregning studieture og projekter 198.435 121.781
Forudbetalte omkostninger 3.419 0
Forudbetalt vedrørende projektaktiviteter 48.004 70.584

Tilgodehavender i alt 370.858 242.365

11 Likvide beholdninger 2.119.309 1.726.510

Omsætningsaktiver i alt 2.490.167 1.968.875

Aktiver i alt 2.490.167 1.968.875
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IMCC

Balance

PASSIVER

31.12.12 31.12.11
Note DKK DKK

12 Overført resultat 1.527.760 1.011.752

Egenkapital i alt 1.527.760 1.011.752

Deposita 15.100 14.100

Langfristede gældsforpligtelser i alt 15.100 14.100

13 Mellemregning, studieture og projekter 9.350 7.280
14 Anden gæld 138.256 211.676
15 Periodeafgrænsningsposter 799.701 724.067

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 947.307 943.023

Gældsforpligtelser i alt 962.407 957.123

Passiver i alt 2.490.167 1.968.875

16 Omkostninger, delvis finansieret af Dansk Ungdoms Fællesråd
17 Medlemsoplysninger
18 Projekter

13



 

  

 

IMCC

Pengestrømsopgørelse

2012 2011
DKK DKK

Årets resultat 516.008 68.260

Finansielle indtægter -8.738 -7.132
Forskydning i driftskapital:

Tilgodehavender -71.000 156.049
Forudbetalte omkostninger 19.161 -19.423
Mellemregning, studieture og projekter -74.584 -32.363
Deposita 1.000 900
Periodeafgrænsningsposter 75.634 428.015
Anden driftsafledt gæld -73.420 -9.884

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 384.061 584.422

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 8.738 7.132

Driftens pengestrømme 392.799 591.554

Udtrækning/salg af værdipapirer 0 412

Investeringernes pengestrømme 0 412

Årets samlede pengestrømme 392.799 591.966

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 1.726.510 1.134.544

Likvide beholdninger ved årets slutning 2.119.309 1.726.510

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres
således:

Likvide beholdninger 2.119.309 1.726.510

I alt 2.119.309 1.726.510
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IMCC

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne ibekendtgørelse
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelsde for og revision af tilskud til støtte af
ungdomsformål og principperne i årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og
måling for virksomheder i klasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vær-
direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt
regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Resultat af aktiviteter

Indtægter og omkostninger vedrørende aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen i det
regnskabsår, hvor aktiviteten finder sted. 

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter, herunder rådighedstilskud fra DUF, indregnes i takt med, at udbetaling
eller tilsagn er modtaget.

Administrationsomkostninger

Heri indregnes omkostninger til det administrative personale, rejse- og mødeomkostninger
samt kontoromkostninger mv. 
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IMCC

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved
skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører

regnskabsåret.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en indi-
viduel vurdering. 

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til
gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de

efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra

driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved
årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og
kortfristet pengeinstitutgæld.
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IMCC

Noter

2012 2011
DKK DKK

1. Øvrige tilskud og gaver

Sundhedsvidenskabelige Falkulteter 171.000 171.000
Legater og donationer 3.000 0
Lægekredsforeninger 50.000 45.000
Øvrige indtægter 36.030 15.438
Offentlig støtte 30.000 14.127
Ikke udbetalt tilskud fra Dekan 0 -50.000

I alt 290.030 195.565

2. Indtægter af aktiviteter

Deltagerbetalinger 486.753 723.688
Private fonde og donationer 307.507 145.220
Diverse 39.009 5.893
Indtægter ved undervisning m.m. 72.942 47.478
Periodiserede indtægter, regulering -13.866 -407.630

I alt 892.345 514.649
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IMCC

Noter

2012 2011
DKK DKK

3. Direkte omkostninger vedrørende aktiviteter

Rejseomkostninger vedrørende aktiviteter 87.478 104.916
Mødeaktiviteter 77.810 53.807
Administrationsgebyrer til IMCC 21.345 16.590
Køb af rapporter 87.000 46.800
Husleje, exchange 138.336 120.800
Porto og gebyr 1.607 2.957
Kontorartikler 5.354 2.045
T-shirts 7.449 17.134
PR og undervisning 106.075 164.310
Rejseaktivitet og transport 10.411 96.961
Forplejning 124.887 22.241
Rådighedsbeløb 4.539 6.832
Regulering vedr. tidligere års hensættelse til tab 428 0
AM2011 24 143.515
Velgørende formål, ultralydsmaskine 68.659 46.852
Diverse omkostninger, forsikringer m.m. 41.791 15.125

I alt 783.193 860.885

4. Nationale omkostninger

DUF kontingent 4.400 4.800
Projektrådgivning 2.500 2.500
Forårsmøde 54.322 59.632
Generalforsamling 37.493 55.146
Andre nationale møder 3.325 1.000
Egenbetaling nationale møder -30.660 -14.880
Etablering af lokalkontor 6.721 0

I alt 78.101 108.198

5. Internationale omkostninger

Kontingent, internationale organisation 29.864 17.810
Rejseomkostninger, møder og kongresser 233.091 107.067
Mødeomkostninger, kongresser 2.366 1.733
Deltagergebyr, møder og kongresser 70.541 70.083
Egenbetaling, møder og kongresser -65.215 -65.591

I alt 270.647 131.102
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6. Andre formålsbestemte omkostninger

Initiativ pulje 3.685 6.143
Uddannelse- og transportpulje 29.631 37.581
Teknisk udstyr 0 6.625
PR 876 13.821
Samarbejde på tværs 6.142 6.080

I alt 40.334 70.250

7. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 32.914 27.209
Software 46.626 22.637
Telefon mv. 8.832 11.969
Porto og gebyrer 33.629 18.174
Revisorhonorar 57.000 55.275
Lønbehandling 14.159 11.622
Advokat 13.125 15.000
Forsikringer 8.545 10.170
Lokalafdelinger 52.850 69.905
Medarbejderkurser 26.039 4.888
Administration 28.568 21.056
Hjemmeside 4.862 899
Træningsgruppen 366 0
Medarbejdertransport 9.237 9.010
Bestyrelsen, rejseomkostninger 29.926 25.364
Bestyrelsen, møder 6.857 8.037
Bestyrelsen, repræsentation 5.824 7.729
Diverse 7.596 0
Landssekretariat, rådighedsbeløb 11.852 6.802
Rådighedsbeløb til projekter -9.352 0

I alt 389.455 325.746
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8. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 690.628 606.523
Pensioner 48.013 37.680
Andre omkostninger til social sikring 9.535 9.270

I alt 748.176 653.473

9. Andre finansielle indtægter

Øvrige finansielle indtægter 8.738 7.132

I alt 8.738 7.132

 
10. Mellemregning studieture og projekter

Mellemregning David AG. Jensen 0 107
Mellemregning Nepalprojektet 0 18.750
Mellemregning IMCC Rwanda 37.607 86.432
Mellemregning Odense 0 909
Mellemregning Howraman Meteran 0 2.088
Mellemregning MIKAM / holistiske medicine 0 952
Mellemregning Exchange 0 5.400
Låneaftale IMCC Rwanda 93.037 0
Låneaftale DanZania 29.140 0
Låneaftale Ryon pilotprojekt 38.651 0
Øvrig mellemregning/udlæg 0 7.143

I alt 198.435 121.781
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11. Likvide beholdninger

Merkur Bank, konto 84011097833 310.881 122.463
Merkur Bank, konto 84011742826 79.011 51.673
Merkur Bank, konto 84011725243 1.557.932 1.504.707
Merkur Bank, konto 84011741414 29.542 27.511
Merkur Bank, konto 84011741745 2.082 20.156
Merkur Bank, konto 84011744129 305 0
Merkur Bank, Exchange, 84011142100 81.179 0
Merkur Bank, NECSE 84011765835 37.550 0
Merkur Bank, IMCC Rwanda 84011727199 15.525 0
Merkur Bank, UAEM 84011734310 5.302 0

I alt 2.119.309 1.726.510

12. Egenkapital

Beløb i DKK
  Overført

resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11

Saldo pr. 31.12.09 943.492
Årets overførte resultat 68.260

Saldo pr. 31.12.11 1.011.752

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12

Saldo pr. 31.12.11 1.011.752
Årets overførte resultat 516.008

Saldo pr. 31.12.12 1.527.760
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13. Mellemregning, studieture og projekter

Mellemregning Sexekspressen 9.350 7.280

I alt 9.350 7.280

14. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 16.465 20.983
ATP og andre sociale ydelser 3.545 2.160
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 66.246 58.888
Andre skyldige poster 0 90.895
Afsat revisionshonorar 52.000 38.750

I alt 138.256 211.676
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15. Periodeafgrænsningsposter

Periodiseret dissektionstur 30.048 31.202
Periodiseret PIT 91.500 129.958
Periodiseret Equip 0 4.780
Periodiseret bamsehospital 28.265 68.546
Periodiseret Exchange 349.014 249.050
Periodiseret March Meeting 0 5.500
Periodiseret Ashipti 34.903 17.057
Periodiseret Præklinik 4.324 5.367
Periodiseret Research Exchange 59.283 67.561
Periodiseret Grønland 0 32.088
Periodiseret 3om1 0 4.559
Periodiseret Donaid 4.974 21.293
Periodiseret IMCC Rwanda 20.483 10.286
Periodiseret Nepaid 0 2.536
Periodiseret Malarialøbet 0 20.156
Periodiseret Sexperterne 12.666 2.000
Periodiseret Ulandsløbet 25.939 52.128
Periodiseret Sundhed for alle 38.382 0
Periodiseret Førstehjælp for folkeskoler 11.542 0
Periodiseret SUNDDag 15.945 0
Periodiseret NECSE 47.050 0
Periodiseret Diverse 25.383 0

I alt 799.701 724.067
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16. Omkostninger, delvis finansieret af Dansk
Ungdoms Fællesråd

Følgende nationale omkostninger, der er anvendt til de i vedtægterne anførte formål og til
organisationens daglige drift, er delvis finansieret af tilskud udbetalt fra Dansk Ungdoms
Fællesråd.

Personaleomkostninger 748.176
Nationale omkostninger 78.101
Administrationsomkostninger 389.455
Medlemskontingenter -85.650
Administrationstilskud -60.740

I alt 973.931

17. Medlemsoplysninger

I henhold til § 3, stk. 8 i bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til
samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer
for initiativstøtte oplyses, at der pr. 31.12.2012 er tilknyttet i alt 1.128 medlemmer til IMCC,
heraf er 1.018 medlemmer med fulde medlemsrettigheder under 30 år. De fulde
medlemsrettigheder er opnået ved indmeldelse og betaling af kontingent senest 24.12.12. 

 Kontingenter i alt DKK 85.650 specificeres således:

Samlet medlemstal pr. 31.12.12 1.142
Mindreårige, ej tilskudsberettigede -55
Udenlandsboende medlemmer pr. 31.12.12 -5
Heraf dobbeltbetalinger pr. 31.12.12 -14
Heraf medlemmer over 30 år, der har betalt
kontingent inden 31.12.12 -50

Medlemmer der indgår i tilskudsansøgningen 1.018
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18. Projekter

Bestyrelsen i IMCC oplyser, at IMCC er ansvarlig for følgende projekter:

Afsluttede projekter i 2012:

Sag nr. 10-90-3-03, afholdte omkostninger t.DKK 107
Sag nr. 12-90-2-03, afholdte omkostninger t.DKK 23
Sag nr. 11-90-5-07, afholdte omkostninger t.DKK 26
Sag nr. 11-90-7-02, afholdte omkostninger t.DKK 41
Sag nr. 10-90-1-06, afholdte omkostninger t.DKK 191
Sag nr. 10-90-4-08, afholdte omkostninger t.DKK 164
sag nr. 11-90-2-02, afholdte omkostninger t.DKK 24

Ikke afsluttede projekter underlagt intern revision:

Sag nr. 10-90-04-09, bevilling t.DKK 188.
Sag nr. pp-3-2013-0045, bevilling t.DKK 189

afsluttede projekter underlagt ekstern revision:

Sag nr. 10-90-3-09, Bevilling t.DKK 465

25



 

  

 

IMCC

Noter

Projekter som IMCC er involveret i med varighed over 12 måneder:

Navn
Mental Health

Rwanda Bolivia Ghana Mali
Sagsnummer 09-760-MP-dec 104.N.350.b.4 104.N.350.b.1 104.N.350.b.5

Ubrugte midler ved årets
begyndelse 40.030 70.558 33.961 224.481
Udbetalte tilskud i
regnskabsåret 44.721 1.600.000 500.000 1.183.579

Midler til rådighed 84.751 1.670.558 533.961 1.408.060

Overført til partnere i
regnskabsåret -44.120 -850.078 -100.000 -800.300
Forbrugt i Danmark i
regnskabsåret -18.666 -490.037 -311.162 -454.967

Ubrugte midler før renter 21.965 330.443 122.799 152.793

Optjente renteindtægter 193 3.002 1.734 2.905

Ubrugte midler ved
regnskabsårets afslutning 22.158 333.445 124.533 155.698

Bevilling i alt 481.000 7.880.000 7.418.000 4.530.000
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