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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016 for Momentum Trust.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Foreningen opfylder betingelserne for
at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-
en omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 19. december 2017

Bestyrelse

Christian Høegh-Guldberg Hoff Peter Tetzlaff Martin Flintager

Githa Kurdahl Mie Hvas Heidi Friis Jakobsen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Momentum Trust

Vi har opstillet årsregnskabet for Momentum Trust for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på
grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysning-
er.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og
FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivi-
tet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvor-
vidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 19. december 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jacob F Christiansen
statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningen Momentum Trust
Gammeltorv 16
1457 København K

CVR-nr.: 33 27 54 98
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: København

Bestyrelse Christian Høegh-Guldberg Hoff
Peter Tetzlaff
Martin Flintager
Githa Kurdahl
Mie Hvas
Heidi Friis Jakobsen

Revisor PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900  Hellerup
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Ledelsesberetning

Årsrapporten for Momentum Trust for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsresultat

Organisations resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på 213.516 kr., og organisationens balance pr.
31. december 2016 udviser en egenkapital på 636.295 kr.
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Ledelsesberetning

Nogle hårde år

Det har været nogle ekstremt hårde år for os de sidste par år, grundet El Nino, som har skabt massiv tørke
siden 2015. I Afrika er over 40 millioner mennesker påvirket og har gjort at familier har brug for mad, vand
og humanitær bistand. Kenya har været et af de lande der har været hårdest ramt og det har selvfølgelig
også haft en påvirkning på vores farmere og os som organisation. Uden mad på bordet er det svært at gøre
noget som helst konstruktivt, og specielt at kunne tilbagebetale de lån, som er en forudsætning for vores
samarbejde. Så det er en ekstrem svær balance at skulle sørge for lånene bliver tilbagebetalt samtidig med
at familierne fungere på bedste og værdig vis. Vi har gået på kompromis med vores principper for at bevare
det gode forhold med vores farmere og dermed har vi måtte løsne lidt på vores krav i forhold til
tilbagebetalingsperioden, som er blevet forlænget og andre har, måtte opgive at betale lånene. Det betyder
så også vi har mange flere penge ude og svømme og dermed har vi ikke den samme styrke til at komme ud
til flere farmere, som kan få træning og frø og gødning. Så de sidste 2 år har været hårde og sat os på stand
by i forhold til vores vækst ambitioner. Men kommer vi igennem denne periode med vores farmere er jeg
sikker på vi kommer styrket ud af det. 
Situationen med El Nino (tørken) har også gjort at vi har, måtte overveje meget nøje, hvordan vores model
er sat sammen og hvilke afgrøder vi skal fokuserer på. Disse emner diskuterer vi også meget med eksterne
eksperter som giver os rådgivning og vi bruger meget tid på research, så vi er sikre på hvilke produkter der
kan afprøves. Når vi nu kigger fremad er der 3 områder, som er afgørende for os;

1)
At de produkter vi vælger til vores lånpakke er tørkeresistente og passer til den jord og det område, hvor
farmer familierne bor,

2)
At produkterne har en høj næringsværdi, som et vigtigt supplement til majsen,

3)
At der er aftalt afsætning for produkterne, så hvis majsen fejler, har farmerne en sikkerhed i at have dyrket
produkter, som de kan sælge gennem os. 

På grund af de stigende udfordringer med klimaforandringer og kontinuerlig tørke er det nødvendigt at
fokuserer på produkter, som er mere tørketolerant end majs. Derudover er et andet stort problem for
småbønder at de ikke har adgang til markedet og derfor udeladt fra den globale værdikæde. Småbønder
bliver udnyttet af mellemhandlere, som kommer ud og giver dem en dårlig pris for produkterne, og derved
forbliver bønderne i en spiral hvor deres hverdag ikke forbedres. Fremover fokuserer vi på produkter, hvor
vi kan afsætte produkterne til en god pris for farmerne og vi kan tjene på at sælge det videre. Derved skærer
vi et eller flere led af værdikæden og vi kan forsikre vores farmere så de har afsætninger for deres
produkter og højt udbytte grundet træning og kvaliteten af såsæd. De produkter, som vi fokuserer på har
høj næringsværdi, som er vigtig da de ikke får denne nærring fra den traditionelle majs de spiser og
dermed underernæret. 

Fokusprodukter som er en del af lånepakken:  
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Ledelsesberetning

•     Majs 
•     Sorghum
•     Amaranth
•     Chia
•     Moringa
•     Søde kartofler
•     Papaya

Det afhænger af det område vi arbejder i, hvilke produkter der vil blive tilbudt farmerne. I nogle områder
er det bedst at dyrke en afgrøde fremfor en anden. Det afhænger af forskellige variabler, men det hele
fungerer i tæt dialog med vores trænere og farmere, og derefter bliver det besluttet, hvilke produkter som
skal købes ind.

Vores model kort fortalt

Vi tilbyder vores farmere en ”landbrugspakke”, som de betaler ca. 300-400 kr. pr. person for over en
periode på 6 måneder. Pakken inkluderer:

Landbrugstræning:
Vi har uddannede landsbrugstrænere til at træne farmerne i at optimere deres landbrug for øget høst. 

Såsæd og gødning:
Når regnsæsonen nærmer sig, køber vi kvalitetssåsæd og -gødning ind fra lokale leverandører og leverer
til vores farmere. Så vores lån bliver givet i form af produkter i stedet for kontanter. 

Adgang til markedet:
Når farmerne har høstet deres afgrøder, er det vigtigt, at de kan udnytte dem fuldt ud, og derfor hjælper
vi dem med at skaffe adgang til markeder, hvor de kan sælge deres produkter. På sigt er det meningen, at
Momentum skal fungere som deres afsætningskanal, så vi kan sælge produkterne videre for dem. På den
måde sikrer vi, at de altid får et udbytte af deres høst. 

Generel sparring:
Det er usandsynligt vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde og en god dialog med farmerne. Derfor er
vores kontorer beliggende i landbruget tæt på bønderne og ikke inde i de store byer. På den måde er vi altid
til stede, hvis nogen har brug for at stille os spørgsmål.

Resultater

Med udgangen af 2016 har vi udlånt for 848.072 kr. Vi er gået fra en tilbagebetalingsprocent på 97,33 %, til
ca. 92 %, hvilket er tilfredsstillende set med de udfordringer vi har haft med tørke. Det beviser at farmerne
trods deres udfordringer med udbytte stadig vil gøre alt de kan for at betale os tilbage for derved at blive
hos os fremadrettet. Men vi har da mistet en masse farmere og hvis vi kan få nogle stabile sæsoner nu
bliver det rigtig godt igen.
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Ledelsesberetning

Gymnasier

En af vores vigtigste visioner i arbejdet i Danmark er at komme ud til ungdommen og fortælle en anden
side af Afrika end det dystre billede mange velgørende organisationer beskriver, hvor Afrika bliver
betragtet som et håbløst kontinent der har brug for hjælp. Dette er i vores optik så langt fra den sandhed vi
møder, når vi arbejder i Afrika. Og samtidig vil vi gerne være et alternativ til gymnasier, som ønsker at
støtte en organisation som arbejder ud fra forretningsprincipper og hjælp til selvhjælp i stedet for en
gavebistandstankegang. Det er en kæmpe tilfredsstillelse at se det aftryk, elever og lærere efterlader, når de
har besøgt vores projekter i Kenya. De springer bare ud i det og møder farmerne med nysgerrige
spørgsmål, omkring hvordan livet er i en landsby i Kenya. Vi oplever at elever og lærere føler det er guld
værd, når man er opvokset i trygge rammer i Danmark. Vi har i nogle år haft et samarbejde med
Borupgaard Gymnasium, hvor de hvert år fundraiser til vores projekt og også kommer til Kenya og møder
vores team og farmerne og derved kan se, hvad pengene bliver brugt på. Specielt i perioden hvor det har
været så hårdt for farmerne og for os, har de fortsat støttet os, hvilket har været udslagsgivende for at vi nu
kan få familierne tilbage på benene igen og vi som organisation kan komme på benene igen. Man skal ikke
undervurdere at arbejde med partnere der giver god energi. Borupgaard Gymnasium har været det bedste
indskud af god energi man kunne ønske sig. Vi håber vi fremover kan arbejde med flere gymnasier, og
komme ud til mange flere unge i Danmark. Nedenfor er et interview med en af eleverne der var i Kenya i
forbindelse med deres tur med Borupgaard Gymnasium. 

Interview med Emma Herlev, elev fra Borupgaard Gymnasium. Besøgte Momentum Trust i 2015. 

Hvorfor du valgte at tage på turen med Borupgaard og hvad dine forventninger var?  
Jeg valgte at tage med til Kenya, for at få en bedre fornemmelse af hvor meget projektet egentlig hjalp. 
Mine tanker og tidligere erfaringer omkring hjælpeorganisationer gjorde mig nysgerrig omkring hvor
meget der egentlig gik til selve det formål jeg støttede. På den måde forventede jeg vel at få et indblik i et
projekt der stadig kæmpede – i og med det stadig var lidt tidligt i deres lancering af projektet. Til min
overraskelse var projektet godt kørende og de havde styr på basis.

Hvad betød det for dig at komme til Kenya og se projektet? 
Det betød rigtig meget for mig. Det kan være lidt abstrakt at skulle vurdere hvor meget ens hjælp egentlig
hjælper i Kenya, når man sidder i Danmark. Jeg fik en enestående mulighed for at se, at Momentum Trust
faktisk skaber den forskel for farmerne og lokalsamfundet, der er hele fundamentet for en
hjælpeorganisation. Dét at se hvordan Momentum Trust faktisk gør den forskel, var helt fantastisk.

Hvorfor synes du vores projekt giver mening? 
Jeg er vild med projektet og jeg er glad for at kunne hjælpe selv efter min tid som frivillig i gymnasiet.
Momentum Trust er et projekt der gør det muligt at hjælpe andre på en utrolig nem måde. Samtidig med
det er nemt at være en del af, opnår projektet utrolig meget. Desuden har jeg med egne øjne set hvilken
forskel dette projekt gør i lokalsamfundet.

Hvad rørte dig mest ved turen til Kenya?
Jeg blev meget rørt over at se hvor åben lokalbefolkningen var over for os. Vi var ude og møde nogle af de
bønder der er en del af projektet. Det er utroligt hvor åbne og imødekommende de var, både for at vise os
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Ledelsesberetning

deres jord og fortælle os hvad det har betydet for dem og deres familie at deltage i projektet. Det var
igennem lokalbefolkningen jeg fik det bedste indblik i hvor meget Momentum Trust egentlig gør i Kenya.
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Ledelsesberetning

Tak til donorer

Vores trofaste støtte skal have en særlig tak for deres støtte til Momentum Trust. Foruden disse fantastiske
mennesker og deres interesse for vores arbejde, havde vi ikke fået de resultater, som vi har. Faktisk havde
vi ikke eksisteret i dag uden den støtte de har givet os, specielt under de sidste 2 års ”krise” periode. 
Den tillid er simpelthen så afgørende for en organisation som Momentum Trust. 

•     One Life Foundation
•     Peter Francati 
•     Oikosfonden
•     MartinToft
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016
DKK

2015
DKK

Bruttofortjeneste 524.041 163.366

Administrationsomkostninger -310.525 -59.579

Resultat af ordinær primær drift 213.516 103.787

Finansielle omkostninger 1 0 -30

Resultat før skat 213.516 103.757

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 213.516 103.757

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering   

Overført resultat 213.516 103.757

213.516 103.757
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Balance 31. december

Note 2016
DKK

2015
DKK

Aktiver

Tilgodehavender fra Momentum Trust Kenya 356.500 395.052
Andre tilgodehavender 6.283 0

Tilgodehavender 362.783 395.052

Likvide beholdninger 276.318 84.751

Omsætningsaktiver 639.101 479.803

Aktiver 639.101 479.803

Passiver  

Overført resultat 636.295 461.331

Egenkapital 2 636.295 461.331

Kreditorer 1.785 2.235
Andre gældsforpligtelser 1.021 16.237

Kortfristede gældsforpligtelser 2.806 18.472

Gældsforpligtelser 2.806 18.472

Passiver 639.101 479.803
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Noter til årsregnskabet

2016
DKK

2015
DKK

1 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 0 30

0 30

2 Egenkapital
Overført
resultat I alt

DKK DKK

Egenkapital 1. januar 422.779 422.779
Årets resultat 213.516 213.516

Egenkapital 31. december 636.295 636.295
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Momentum Trust for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. 

Resultatopgørelsen

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til hjemmeside, rejser, konsulentydelser og
kontorartikler mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret.
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Regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

14


