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Ledelsespåtegning
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk.
1, nr. 3.
København Ø, d. 29. april 2022
Alexander Peitersen
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Anne Cathrine Wilhjelm
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Den uafhængige revisors erklæring
Til OvaCure og Indsamlingsnævnet hos Civilstyrelsen:
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for perioden 1. december 2019 – 30. november 2020. Regnskabet udarbejdes efter reglerne i lov om indsamlingsloven § 3 og indsamlingsbekendtgørelsen § 8 (i det følgende kaldet
”indsamlingsnævnets retningslinjer”)

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af lov om indsamlingsloven § 3 og indsamlingsbekendtgørelsen § 8. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet om begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholderegnskabsbestemmelserne i indsamlingsbekendtgørelsen om offentlige indsamlinger. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for OvaCure og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres
til eller anvendes af andre parter end de to førnævnte.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsnævnet retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.
jf. indsamlingsnævnet retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark jf. indsamlingsnævnet retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsnævnets retningslinjer.

OvaCure

Den uafhængige revisors erklæring

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.
Helsingør, den 29. april 2022
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63
Søren Mark Thorbjørnsen
statsautoriseret revisor
mne19687
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Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet, fortsat
· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af indsamlingsregnskabet for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af OvaCures interne kontrol.
· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Revisionsberetning
I henhold til indsamlingsbekendtgørelsen § 11, afgiver vi efterfølgende revisionsberetning for indsamlingsregnskabet.
Den udførte revision
Vi har som revisorer for OvaCure stikprøvevist gennemgået underliggende dokumentation og bilag der ligger til
grund for indsamlingsregnskabet.
Vi har forespurgt til indsamlingsproceduren, og vi har stillet supplerende spørgsmål til afklaring af enkelte forhold
i det aflagte regnskab.

Ad 1) Vi kan konstatere, at det af ledelsen aflagte regnskab for indsamlingen, stemmer til bogføringen på
indsamlingen. Vi har påset at der foreligger fornøden dokumentation i forhold udgifter til administration og
anvendelsen af de indsamlede midler. Ledelsen har taget stilling til de omkostninger der kunne henføres til
projektet. Vi har ingen bemærkninger hertil.
Ad 2) Vi kan konstatere, at indsamlingsbetingelserne i indsamlingsbekendtgørelsen er overholdt. Vi har påset
at de indsamlede midler er indsat på en konto i et pengeinstitut og at kontoen er oprettet til formålet.
Ad 3) Vi kan konstatere, at anvendelsen af indsamlingen er gået til formålet, som angivet i ansøgningen.
Indsamlingens formål er af bred karakter og midlerne er anvendt til fordel for bekæmpelse af sygdommen
ovariecancer.
For at undersøge om hensigten med indsamlingen er overfinansieret, har vi undersøgt om der har været doneret
øremærkede midler (fondsmidler) til formålet. Vi har konstateret, at der har været doneret øremærkede fondsmidler til formålet på DKK 1 mio., som ikke direkte skal fremgå af indsamlingsregnskabet. Det samlede indsamlingsregnskab er ikke overfinansieret, hvorfor indsamlingen fra private er anvendt 100% til formålet.
Vores gennemgang har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.
I henhold Revisorloven erklærer vi,
· at vi opfylder lovgivningens habilitetsbetingelser, og
· at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om og
· at bevillingen er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af tilskuddets anvendelse i overensstemmelse
med de gældende regler for bevillingen.
Helsingør, den 29. april 2022
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63
Søren Thorbjørnsen
statsautoriseret revisor
mne19687
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Vi har efterprøvet,
1. om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
2. om indsamlingsbetingelserne i indsamlingsbekendtgørelsen er overholdt, herunder håndteringen og
anvendelsen af de indsamlede midler,
3. om indsamlingen er anvendt efter formålet,
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i lov om indsamlingsloven § 3 og indsamlingsbekendtgørelsen § 8.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses:

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelse indregnes alle omkostninger, i takt med de afregnes.
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Resultatopgørelsen
Indtægter
Indsamlingsbeløb indregnes i resultatopgørelsen, i det øjeblik de modtages.
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter omfatter omkostninger der er nødvendige for afviklingen af indsamlingen.
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Regnskab for perioden 01.12.2019 - 30.11.2020

Indsamling

Indsamlede midler
Omkostninger til annoncering
Omkostninger til administrative formål
Indamlíngens overskud

115.535

-13%

0
-15.000
100.535

Innovation Challenge 2020
Ovacure forskningsprojekter

100.535

Eventuelt overskud overført

0
This document has esignatur Agreement-ID: 73946ejjuwz247559177

Anvendelse <af indsamlingens overskud

7

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jacob Alexander Peitersen

Anne Cathrine Wilhjelm

Som Indsamlingsansvarlig
PID: 9208-2002-2-804704100275
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2022 kl.: 16:30:38
Underskrevet med NemID

Som Indsamlingsansvarlig
PID: 9208-2002-2-693041159830
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2022 kl.: 11:28:56
Underskrevet med NemID

Søren Thorbjørnsen

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.

This document has esignatur Agreement-ID: 73946ejjuwz247559177

Som Revisor
RID: 17452382
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2022 kl.: 16:41:08
Underskrevet med NemID

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

