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Foreningens stamdata

Navn

OvaCure
Fruebjergvej
2100 København Ø
Danmark
CVR reg. nr.: 36174951
Regnskabsår: 01/01/2020 – 31/12/2020
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer P/S
This document has esignatur Agreement-ID: 0261d147Swz242140183

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 2020.
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 2020 og resultatet af OvaCures aktiviteter i
regnskabsåret januar 1 til 31. december 2020.

This document has esignatur Agreement-ID: 0261d147Swz242140183

Vi mener, at ledelsens beretning inkluderer en retvisende beskrivelse af de behandlede spørgsmål.
Årsrapporten anbefales til godkendelse af generalforsamlingen.
København, 15. april 2021

Bestyrelsen

Pernille Deleuran (Formand)

Ulrikke Olufsen

Anna Frellsen

Anne Cathrine Wilhjelm

Alexander Peitersen

OvaCure · CVR reg. nr. DK 36174951
Årsrapport 2020

3

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang
Til bestyrelsen og medlemmerne i OvaCure:
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for OvaCure for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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.
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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
2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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 15. april 2021
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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Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved
en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Ledelsens beretning for OvaCure 2020
OvaCure har siden sin stiftelse i 2014 sikret, at ni innovative forskningsprojekter er blevet udviklet og igangsat, med over 12 mio. udbetalt indtil nu og med mange vigtige resultater til gavn for kvinder med æggestokkræft. Vi opsøger og udvikler de forskningsprojekter, som forskerne selv tror mest på, men som har svært ved at opnå kommerciel
støtte.

Med vores særlige position og styrke inden for æggestokkræft samt vores værdifulde
netværk verden over, fortsætter OvaCure det vigtige arbejde med at finde en kur mod
æggestokkræft. En kræftform, som 550 danske kvinder årligt rammes af. 81% af disse
kvinder dør inden for 5 år efter diagnosen. Den statistik arbejder OvaCure hver dag for
at ændre.

Afholdelse af det første OvaCure Innovation Challenge sikrer igangsætning af ny forskning
OvaCure lancerede i 2020 det første Innovation Challenge i verden. Et ”forskerhackathon” indenfor æggestokkræft med det formål at udvikle nye samarbejder på tværs
af landegrænser, institutter og specialer, som i fællesskab skulle udvikle de bedste forskningsprojekter til gavn for kvinder med æggestokkræft.
OvaCure har egenhændigt udviklet OvaCure Modellen som er metoden, vi accelererer
forskningsprojekter på. 26 førende forskere fra hele verden, med forskellige specialer,
blev budt velkommen til den store internationale konkurrence om at udvikle den mest
lovende forskningsidé inden for æggestokkræft.
Vinderteamet fik overrakt OvaCure Award’en af Sundhedsminister Magnus Heunicke ved
en eksklusiv prisceremoni. Med æren fulgte også en pengepræmie til en værdi af 1,5
mio. danske kroner. Et beløb, der dækker igangsættelse af samarbejde, udformning af
protokol samt etisk godkendelse hos myndighederne. Ressourcer fra OvaCure til fundraising og projektstyring i 1 år efter igangsættelsen af projektet, er ligeledes inkluderet i de
1,5 mio. kr.

OvaCure igangsætter innovative forskningsprojekter
OvaCure har et stærkt netværk af indflydelsesrige forskere både i Danmark og internationalt og trods det faktum, at 2020 naturligt har været præget af Covid-19, har OvaCure
alligevel formået at igangsætte 3 nye forskningsprojekter i 2020. Det er med stolthed og
glæde, at vi dermed i alt har sat ni banebrydende forskningsprojekter i gang siden
OvaCures stiftelse i 2014, og vi fortsætter med at udvikle nye projekter i samarbejde
med verdens førende forskere.

OvaCure · CVR reg. nr. DK 36174951
Årsrapport 2020

6

This document has esignatur Agreement-ID: 0261d147Swz242140183

OvaCure er som forskningsorganisation unik på sit felt i Danmark og resten af verden,
idet vi samler de førende forskere på tværs af specialer, institutter og landegrænser og
sikrer facilitering og accelerering af disse lovende projekter. Verdens første individuelle
immunterapi for kvinder med æggestokkræft på Herlev Hospital blev for eksempel muliggjort med støtte fra OvaCure.

Science Symposium
I et partnerskab med Biopeople skulle OvaCure have afholdt Science Symposium i september 2020, men det blev desværre aflyst pga. Covid-19. Temaet for dagen omhandlede ”Kvinders sundhed og rettigheder” med en bred tilgang til kvinders sundhed, men
med et særligt fokus på æggestokkræft. Vi ser frem til at byde velkommen til et nyt Science Symposium, når dette er muligt igen.

Generalforsamlingen 2020

•
•
•
•
•

Bestyrelsesformand, Pernille Deleuran: Genvalgt 2020 for perioden 2020-2022
Bestyrelsesmedlem, Anna Frellsen: Siddende periode 2019-2021
Bestyrelsesmedlem, Ulrikke Olufsen: Genvalgt 2020 for perioden 2020-2022
Bestyrelsesmedlem, Alexander Peitersen: Genvalgt 2020 for perioden 2020-2022
Bestyrelsesmedlem, Anne Cathrine Wilhjelm: Genvalgt 2020 for perioden 20202022

OvaCures bestyrelse mødes ca. 4-6 gange om året. Medlemmer af bestyrelsen arbejder
ulønnet og vælges for en to-årig periode. Alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at
genopstille efter en afsluttet periode.
Bestyrelsen har den overordnede strategiske ledelse og det økonomiske ansvar, ligesom
det er bestyrelsen der sætter OvaCures høje ambitioner om at finde en kurerende behandling for kvinder med æggestokkræft.

Med vores sekretariatsleder ombord er OvaCure klar til næste niveau
I oktober 2020 tiltrådte OvaCures nye sekretariatsleder Lena Geert-Jørgensen. Med Lenas mangeårige erfaring fra den kommercielle branche - og de seneste 10 år fra NGObranchen med fokus på fundraising, kommunikation og forretningsudvikling, står
OvaCure stærkt i arbejdet med at løfte organisationen til næste niveau.

Udvikling i aktivitet og økonomisk resultat
2020 blev det syvende fuldt finansierede år for OvaCure.
Resultaterne fra ordinære aktiviteter er DKK 1.307.648 og egenkapitalen er DKK
2.783.104.
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, også taget i betragtning at Covid-19 i 2020
har betydet, at OvaCure ikke har modtaget lige så mange midler som tidligere år.

Innovation Challenge 2022
Næste OvaCure Innovation Challenge er allerede fastlagt og afholdes i januar 2022. Innovation Challenge 2020 var en stor succes på mange parametre. Allervigtigst er, at der
blev igangsat ny forskning, og vi ser derfor meget frem til et nyt Innovation Challenge i
2022 med et højt fagligt niveau og samarbejder på tværs af landegrænser, specialer og
institutter.
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Generalforsamlingen blev afholdt d. 25. maj 2020. Formand Pernille Deleuran blev genvalgt som formand og resten af bestyrelsen fortsætter.
Bestyrelsen 2020 består fortsat af:

Ny strategi igangsættes i 2021

This document has esignatur Agreement-ID: 0261d147Swz242140183

Primo 2021 igangsættes en ny strategi for OvaCure som et vigtigt redskab i arbejdet
med at sikre udvikling og vækst for OvaCure. Vi ser frem til et 2021 med fokus på forretningsudvikling, implementering af ny strategi samt udvikling af nye værdiskabende
partnerskaber. Områder som skal bidrage til, at vi kan fortsætte det vigtige arbejde med
at igangsætte nye innovative forskningsprojekter, så vi ultimativt kan finde en kur mod
æggestokkræft.
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Resultatopgørelse
Note

Modtagne donationer og legater
Overført fra hensættelser

2020

2019

3.428.852
2.544.015

2.021.050
1.000.000

Tilgængelige midler

5.972.867

3.021.050

Projektomkostninger
Andre eksterne omkostninger

-2.779.437
-1.865.749

-2.080.942
-687.418

Overskud af aktiviteter

1.327.681

252.690

Overskud før finansielle poster

1.327.681

252.690

-20.333

-1.252

1.307.348

251.438

1.307.348

251.438

1.307.348

251.438

3

Finansielle omkostninger
Årets resultat

Overført resultat
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DKK

Balance
DKK

Note

2020

2019

Aktiver
Anlægsaktiver

Depositum

29.693

29.693

Finansielle anlægsaktiver

29.693

29.693

Anlægsaktiver i alt

29.693

29.693

328.834

325.322

328.834

325.322

Likvide midler

5.122.420

6.152.395

Omsætningsaktiver i alt

5.451.254

6.477.717

Aktiver i alt

5.480.947

6.507.410

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
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Finansielle anlægsaktiver

Balance
DKK

Note

2020

2019

Passiver
Egenkapital
Overført resultat

2

2.783.104

1.475.756

2.738.104

1.475.756

2.346.674

4.122.285

351.169

909.369

Gæld i alt total

5.451.254

5.031.654

Passiver i alt

5.480.947

6.507.410

Egenkapital i alt

Kortfristet gæld
Modtagne donationer

4

Anden gæld
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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).

Indregning og måling generelt

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
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, hvis indkomsten kan bestemmes pålideligt og
forventes modtaget. Nettoomsætning omfatter donationer og legater.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til funding, reklame, administration, lokaler, mv.

Projektomkostninger
Projektomkostninger omkostninger udgiftsføres, når de afholdes.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.
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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.

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.

Likvider

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

2. Egenkapital
DKK

2020

2019

Egenkapital primo
Årets resultat

1.475.756
1.307.348

1.224.318
251.438

Egenkapital ultimo

2.783.104

1.475.756

2020

2019

Gager og lønninger
Pensioner
Andre personaleomkostninger

1.585.143
177.979
72.266

1.518.045
108.571
16.477

Personaleomkostninger i alt

1.835.388

1.643.094

4

4

3. Personaleomkostninger
DKK

Antal medarbejdere
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Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

4. Eventualforpligtelser

This document has esignatur Agreement-ID: 0261d147Swz242140183

Ud over de forpligtelser, der er anført i balancen, er der pr. 31.12.2020 ikke identificeret
eventualforpligtelser.
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