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Foreningens stamdata

Navn

OvaCure
Fruebjergvej
2100 København Ø
Danmark
CVR reg. nr.: 36174951
Regnskabsår: 01/01/2019 – 31/12/2019
Aaen & Co, Statsautoriseret revisor P/S
This document has esignatur Agreement-ID: 334f809csWqt60224705

Revisor

Kongevejen 3
3000 Helsingør
Danmark
CVR reg. nr.: 33241763
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Ledelsens påtegning
Bestyrelsen har i dag præsenteret årsrapporten for OvaCure for regnskabsåret 1. januar til 31.
december 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den anvendte regnskabspraksis som passende, og efter vores mening giver
årsregnskabet et retvisende billede af OvaCures aktiver og forpligtelser og dets økonomiske
stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af OvaCures aktiviteter i regnskabsåret januar 1
til 31. december 2019.
Vi mener, at ledelsens beretning inkluderer en retvisende beskrivelse af de behandlede
spørgsmål.
This document has esignatur Agreement-ID: 334f809csWqt60224705

Årsrapporten anbefales til godkendelse af generalforsamlingen.

København, 20. april 2020

Bestyrelsen

Pernille Deleuran (Formand)

Ulrikke Olufsen

Anna Frellsen

Anne Cathrine Wilhjelm
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang

Til bestyrelsen og medlemmerne i OvaCure:

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens
erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om
udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet 'Revisors ansvar
for den udvidede gennemgang af årsregnskabet'. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler)
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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 for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette
er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi
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Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for OvaCure for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter,
herunder
anvendt
regnskabspraksis.
Årsregnskabet
udarbejdes
efter
årsregnskabsloven.

planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for
vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede
supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores
konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til
ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger
og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved
en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at
læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er
væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede
gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Helsingør, den 20. april 2020
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR-nummer 33 24 17 63

Jesper Fenger Smidt
statsautoriseret revisor
mne31476
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Ledelsens beretning
OvaCure – Hvem er vi?
OvaCure er en dansk non-profit organisation, der samler førende forskere fra hele
verden på tværs af medicinske specialer. OvaCures rolle er at være katalysator for, at
forskerne udvikler nytænkende forskning indenfor æggestokkræft og sikre, at den
igangsættes.

Siden 2014 har OvaCure sikret over 29 mio. kr. til at udvikle, igangsætte og drive
innovativ forskning indenfor æggestokkræft og er dermed en helt unik organisation på
dette felt (i Danmark).

Ledelsesberetning 2019
2019 har været endnu et godt år for OvaCure. Vi er stolte af at have syv banebrydende
forskningsstudier i gang og at have afsluttet to studier med vigtige resultater for
forståelsen af behandlingen af æggestokkræft. Vi har endvidere deltaget i mange
spændende symposier, debatter og er ikke mindst blevet hørt i mange nye
sammenhænge. Vi har haft stor pressedækning og er blevet positivt evalueret af vores
etablerede interne og eksterne netværk.
Samtlige af vore syv igangværende forskningsstudier er udviklet og igangsat gennem
OvaCures egen innovative model, den såkaldte ”OvaCure Model”, som er inspireret af
erhvervslivets ”Hackathons”. Denne handlingsorienterede innovationsmodel er
grundstenen i OvaCure og bruges med henblik på at accelerere forskernes
idégenereringer og samarbejde på tværs af specialer, landegrænser og institutter.

OvaCure Innovation Challenge
OvaCure Innovation Challenge blev afholdt i København i januar 2020, hvor vi bød 30
førende forskere, med forskellige specialer fra hele verden, velkommen til den første
internationale konkurrence om at udvikle den mest lovende forskningsidé til gavn for
kvinder med æggestokkræft.
Der blev udviklet i alt fire nye projektideer, og det mest lovende projekt vandt OvaCure
Award’en, der blev overrakt af Sundhedsminister Magnus Heunicke ved en prisceremoni
med deltagelse af fonde, presse, forskere og andre fagfolk. Med prisen fulgte en
pengepræmie til en værdi af 1,5 mio. kr. Beløbet dækker igangsættelse af samarbejde,
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OvaCure blev stiftet i 2014 af entreprenørerne Juliane Meulengraht Bang og Caroline
Heering samt dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetrik, Henriette Svarre Nielsen
med en vision om at kurere kvinder med kræft i æggestokkene – og i OvaCure
fortsætter vi ufortrødent vores dedikerede arbejde for denne sag, som er vigtigere end
nogensinde.

udformning af protokol samt etisk godkendelse hos myndighederne, og vinderteamet
får ressourcer fra OvaCure til fundraising og projektstyring. Der blev udtrykt stor faglig
opbakning og begejstring fra alle deltagerne.
OvaCure Innovation Challenge 2020 fik stor opmærksomhed både i forskerverdenen,
blandt patienterne og ikke mindst i medierne, hvor vi fik en fantastisk pressedækning
i både TV, nyhedsmedier, magasiner og fagmedier. Det betød, at forskning – og vigtig
viden om æggestokkræft – blev sat på landkortet.

Innovation Challenge indgår i denne årsberetning, fordi al udvikling, implementering,
fundraising og forberedelse til dette store event foregik i 2019, selvom selve
afholdelsen var i januar 2020.

Scientific and Clinical Advisory Board (SCAB) bliver til Scientific
Board
I 2019 blev det oprindelige Scientific and Clinical Advisory Board (SCAB) nytænkt og
har derfor både skiftet navn og fået nye medlemmer. Det hedder nu OvaCure Scientific
Board og består af prominente, internationale forskere.
Boardets grundlæggende opgave er at guide OvaCure i den bedste forskningsmæssige
retning og sikre, at de forskningsstudier, som OvaCure involveres i, altid er de mest
innovative, mest lovende og mest effektive metoder til at opnå mest ny viden på vejen
til at kurere æggestokkræft.
Det nye Scientific Boards første opgave var at være dommerkomité til Innovation
Challenge og dermed sætte den første strategiske retning indenfor OvaCures portefølje
af forskningsprojekter.

Science Symposium
OvaCure afholdte i 2019 også OvaCure Science Symposium for anden gang. OvaCure
indgik et strategisk partnerskab med BioPeople, der støtter OvaCures vision og
aktiviteter. Emnet var denne gang “Kvinders sundhed og rettigheder” med en bred
tilgang til kvinders sundhed, men samtidig – og som altid – med et særligt fokus på
æggestokkræft.
I 2019 blev Symposiet holdt på toppen af Mærsk Tårnet til High Tea, hvor fem talere
inspirerede en fyldt sal.
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Planen er at afholde OvaCure Challenge hvert andet år. OvaCure vil dermed allerede i
2022 have igangsat op til otte nye innovative forskningsprojekter, hvilket er
ekstraordinært indenfor æggestokkræftforskning og dermed særligt vigtigt for denne
oversete kræftform.

Generalforsamlingen 2019
Generalforsamlingen blev afholdt d. 25. marts 2019. Formand Pernille Deleuran blev
genvalgt som formand. Ny i bestyrelsen blev Anna Frellsen, CEO Maternity.
OvaCures bestyrelse mødes ca. 4-6 gange om året og arbejder ulønnet for OvaCure.

Board og organisation
Medlemmer af Scientific Board:
Robert C. Bast Jr., Dr., USA (formand)
Amit M. Oza, Professor, Canada
Alexander Peitersen, Danmark, OvaCure bestyrelsesrepræsentant
Karina Dahl Steffensen, Professor, Danmark
Kathleen Moore, MD, MS, USA
Lydie Meheus, Dr., Belgien
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•
•
•
•
•
•

Honorary Scientific Board medlemmer:
•
•

Professor Carl June, USA, OvaCure Honorary Board Member
Professor Eric Pujade-Lauraine, France, OvaCure Honorary Board Member

Bestyrelsen 2019:
•
•
•
•
•

Bestyrelsesformand, Pernille Deleuran
Bestyrelsesmedlem, Anna Frellsen
Bestyrelsesmedlem, Anne Cathrine Wilhjelm
Bestyrelsesmedlem, Alexander Peitersen
Bestyrelsesmedlem, Ulrikke Olufsen

Sekretariat:
•
•
•

Josefine Svalling
Marianne Lomholt
Nanna Cornelius

Donationer, støtter og partnerskaber
OvaCures evne til at gøre en forskel for forskningen indenfor æggestokkræft er
muliggjort af uundværlig økonomisk støtte fra adskillelige fonde i Danmark samt vores
faste driftspartner, der sikrer, at administrationen er dækket. Således går alle
fondsdonationer direkte og ubeskåret til at udvikle, igangsætte og drive forskning.
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Samtlige donationer, gaver, sponsorater mv. tilgår OvaCures centrale bankkonto,
hvorefter de fordeles til de godkendte forskningsstudier og aktiviteter i henhold til
sponsorernes/ donorernes øremærkning af beløbene. OvaCures administrative drift
finansieres af private midler og har ligeledes en separat konto. Vores arbejde med at
rejse penge er fortsat en hovedopgave.
I 2019 udviklede og implementerede OvaCure en ny partnerskabsmodel til samarbejde
med virksomheder inklusive medicinalindustrien, hvor samarbejdet selvfølgelig er ud
fra armslængdeprincippet.
Vi har også modtaget strategisk rådgivning pro-bono fra diverse firmaer, offentlige
myndigheder, ressourcepersoner og andre interessenter. Alt sammen noget, der har
givet OvaCure yderligere redskaber til at kæmpe denne vigtige sag.

Resultaterne fra ordinære aktiviteter er DKK 251.438 mod 1.196.301 DKK sidste år.
Egenkapitalen er DKK 1.475.756 mod DKK 1.224.353 i 2018.
Bestyrelsen og ledelsen finder resultatet tilfredsstillende.
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Udvikling i nøgletal

DKK

Note

2019

2018

Modtagne donationer og legater

2.021.050

3.467.897

Overført fra hensælttelser

1.000.000

4.206.448

Tilgængelige midler

3.021.050

7.674.345

Projektomkostninger

-2.080.942

-4.680.640

-687.418

-1.796.380

Overskud af aktiviteter

252.690

1.197.325

Overskud før finansielle poster og skat

252.690

1.197.325

-1.252

-1.024

251.438

1.196.301

-

-

251.438

1.196.301

Andre eksterne omkostninger

3

Finansielle omkostninger
Overskud før skat

Skat af årets resultat
Årets resultat

Hensat til forudbetalte omkostninger

84.766

Overført resultat

251.438
251.438
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Resultatopgørelse

Balance
DKK

Note

2019

2018

Aktiver
Anlægsaktiver

Depositum

29.693

25.983

Finansielle anlægsaktiver

29.693

25.983

Anlægsaktiver i alt

29.693

25.983

325.322

663.303

325.322

663.303

Likvide midler

6.152.395

4.155.545

Omsætningsaktiver i alt

6.477.717

4.818.848

Aktiver i alt

6.507.410

4.844.831

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
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Finansielle anlægsaktiver

Balance

DKK

Note

2019

2018

Passiver
Egenkapital
Overført resultat

2

1.475.756

1.224.318

1.475.756

1.224.318

4.122.285

2.790.085

909.369

830.427

Gæld i alt total

5.031.654

3.620.512

Passiver i alt

6.507.410

4.844.831

Egenkapital i alt
Gæld

Modtagne donationer

4

Anden gæld
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Kortfristet gæld

Noter
1. Regnskabsprincipper
Årsrapporten for OvaCure aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven for
virksomheder, der er identificeret som klasse A-virksomheder.
De anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, og årsregnskabet
præsenteres i danske kroner (DKK).

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen samtidig med deres realisering, herunder indregning
af værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Ligeledes indregnes alle
omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger, hensættelser og tilbageførsler, der
skyldes ændringer i estimerede beløb, der tidligere er indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når virksomheden er ansvarlig for at opnå fremtidige,
økonomiske fordele og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden kan tabe fremtidige økonomiske fordele
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Senere måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages sådanne forudsigelige tab og risici med i betragtning, som kan
forekomme, før årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterer på
balancedagen.

Resultatopgørelsen
Overskud
Bruttoavance omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, hvis indkomsten kan bestemmes pålideligt og
forventes modtaget.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Projektomkostninger
Projektomkostninger omkostninger udgiftsføres, når de afholdes
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Indregning og måling generelt

Finansielle poster
Finansielle poster inkluderer renteindtægter, renteudgifter og realiserede og urealiserede
kapitalgevinster og -tab på finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle poster indregnes i
resultatopgørelsen med beløb vedrørende regnskabsåret.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som normalt svarer til pålydende værdi. For at
imødekomme forventede tab sker nedskrivning til nettorealisationsværdien.

Anden gæld
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Andre forpligtelser måles til amortiseret kostpris, som normalt svarer til den nominelle værdi.

2. Egenkapital
DKK
Egenkapital primo
Årets resultat

2019

2018

1.224.318

112.783

251.438

1.196.301

Hensat til forskningsforpligtelse

-84.766

Egenkapital ultimo

1.475.756

1.224.318

2019

2018

1.518.045

1.563.848

108.571

58.658

16.477

22.106

1.643.094

1.644.611

4

4

3. Personaleomkostninger
DKK
Gager og lønninger
Pensioner
Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger i alt

Antal medarbejdere
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4. Eventualforpligtelser
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Ud over de forpligtelser, der er anført i balancen, har Ovacure besluttet at være vært for
OvaCure Innovation Challenge 2020 og yderligere støtte international kræftforskning for et
samlet beløb på 1.177.181 DKK. Dette forventes at blive dækket af tilskud i de kommende år,
når de igangværende forskningsprojekter er afsluttet.
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