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Ledelsespåtegning 
 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017 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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2017. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
Allerød, den 9. maj 2019 
 
 
 
Bestyrelse 
 
Christian Høegh-Guldberg Hoff Peter Tetzlaff  Martin Flintager 
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Ledelsesberetning 
 
Regnskabspraksis 
Årsrapporten for Momentum Trust for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, og koordineret i samarbejde med Hall Hviid & Partners 

Revision 

 
Årsresultat 
Organisations resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på DKK 218.837 kr., og organisationens 

balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på DKK 417.458 kr.   

 

Resultatet bærer præg af at fokus har været på at gøre vores model mere robust overfor vores farmere, så 

når den næste tørke rammer Kenya, står vi stærkere i forhold til at farmerne stadig kan få et udbytte og komme 

igennem uden sult rammer familierne.  

 
TØRKEN 
Som det var tilfældet for os i 2016 har 2017 også været et år, hvor tørken har haft en massiv påvirkning på 

vores resultater og på vores måde at arbejde på. Tørken tvang os til at tænke i andre baner og fik os til at 

revurdere vores måde at arbejde på. Vi kan ikke ændre på klimaet og hvornår regnen falder, men vi kan ændre 

på de afgrøder vi tilbyder vores farmere og 

på den måde give dem muligheden for at 

sikrer sig selv og deres familier ved at de har 

flere afgrøder at satse på. Generelt er 

småbønder i Afrika meget tro mod majs, 

som er den største afgrøde i Afrika. Men 

deres måde at udelukkende fokusere på at 

dyrke majs år efter år og brug af 

kunstgødning gør de betingelserne for 

ordentlig høst sværere for sig selv. Jorden 

bliver udpint og der er heller ikke næring nok 

i majs alene til at det kan reducere underernæring. 2017 blev nærmest udelukkende brugt på at få vores 

farmere tilbage til normalen igen efter tørken satte hele vores projekt markant tilbage. Og så blev året brugt 

på at tilbyde et nyt produkt til vores lånpakke, nemlig chiafrø.  

 

CHIA 
Grunden til vi valgte at teste chiafrø af i 2017 var grundet en samtale vi havde med en idealistisk mand ved 

navn Martin Toft (Chia Martin). Han fortalte hvor utroligt dette lille frø er og hvordan det kan udrette mirakler i 

forhold til underernæring og sult. Og næring er præcist hvad familierne har brug for i Kenya, hvor vi arbejder 



 

 

og det er vores vigtigste mission at eliminere underernæring. Så når en passioneret mand fortæller om et frø 

der ”angiveligt” er verdens mest næringsrige er det vores forpligtelse at undersøge det nærmere.  

 

FN´s Verdensmål 
Vi har nogle helt klare mål i forhold til hvad vi gerne vil op nå med vores arbejde og som lægger sig op af nogle 

af de verdensmål FN fremlagde i 2015.  

 

o Verdensmål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme 
bæredygtigt landbrug.  
Verdensmål 2 er vores altoverskyggende mål. Vi lever i en verden hvor der er ressourcer nok til at 

brødføde verdensbefolkningen op til flere gange. Det kan ikke være rigtigt at der stadig er så store 

problemer med sult og det vil kun stige fremover, hvis der ikke bliver gjort et seriøst indgreb. SULT 

giver ingen mening og det vil vi gøre alt for at eliminere. Med mætte maver er man rolig og tryg og kan 

derfra bidrage til den verden vi lever i. Er man sulten konstant skaber det uro og konflikter. Det må 

være minimumsfundamentet at alle på jorden, har mad nok til at brødføde sin familie.  

 

o Verdensmål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.  
Det kommer i relation til verdensmål 2 at man ved at skabe fødevaresikkerhed også sikre fundamentet 

for et sundt liv og trivsel for alle aldersgrupper.  

 

o Verdensmål 5:Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og 
muligheder. 
I vores arbejde arbejder vi med både mænd og kvinder. Det er vigtigt at styrke mændene for at opnå 

ligestilling mellem kønnene. Derfor er det vigtigt i vores mobiliseringer og træninger at begge køn er 

involveret. Vi har allerede erfaret at det har et kæmpe aftryk på resultaterne og derved trivslen i 

familierne.  

 

o Verdensmål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. 
Vi ser det som et af de absolut vigtigste områder for at styrke farmere at fokusere på bæredygtig 

produktion, så vi er i stand til at sikre dem et marked for deres produkter. Eksport skal ikke kunne være 

forbeholdt store kommercielle farme men også småbønder, som ellers kan blive udnyttet af diverse 

mellemhandlere. Vi fokuserer meget på de forskellige certificeringskrav der er til fødevareproduktion, 

hvis man skal begynde at eksportere.  

 

o Verdensmål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, 
bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. 
I relation til Verdensmål 12 arbejder vi intenst på at standse udpining af jorden. Det har blandt andet 

gjort sig gældende ved at farmerne år efter år dyrker majs og brug af kunstgødning. Denne form for at 

dyrke landbrug har ødelagt deres jord år efter år og det kræver en seriøs omstilling at få skabt et sundt 



 

 

landbrug igen. Det er et af de vigtigste områder i vores træning at sikre at farmerne forstår 

nødvendigheden af at have en sund og bæredygtig jord til fremtidig fødevarekilde.  

 

o Verdensmål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene 
Vi er meget bevidste om at vi kommer ikke i mål med vores mission uden at have gode partnerskaber. 

På den måde kan vi arbejde med partnere som er gode til andre ting og på den måde kan vi sikrer 

optimale forhold for vores farmere. Det kan f.eks. være samarbejde med solenergi firma som kan 

skabe strøm til familierne eller det kan være afsætningspartnerskaber så vi sikrer at farmerne har et 

marked for deres produkter, som gør de bevarer håbet på at de altid kan sælge deres varer. Derudover 

vores partnerskab med Borupgaard Gymnasium har åbnet helt nye døre for os i forhold til at komme 

ud med vores budskab til ungdommen og samtidig få finansiel støtte til at sikrer vores projekter og 

udvikling i Kenya.  

 

 

 

 

 

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 en kæmpe tilfredsstillelse at se det aftryk, elever og lærer efterlader, når de har 

besøgt vores projekter i Kenya. De hopper bare ud i det og møder farmerne med nysgerrige spørgsmål, 

omkring hvordan livet er i en landsby i Kenya. Vi oplever at elever og lærer 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 Rikke Hansen fra Borupgaard Gymnasium.  

Hvorfor du valgte at tage på turen med Borupgaard og hvad dine forventninger var?   

Jeg var gennem hele min gymnasietid medlem af BOAG Begins, som er det projekt på Borupgaard, der 

samler penge ind til Momentum Trust. I 3.g fik jeg mulighed for at komme på en tur til Kenya med gymnasiet, 

hvor vi skulle besøge Momentum i Siaya, og jeg valgte at tage med på turen, fordi jeg synes, at det ville 

være spændende at se, hvordan det projektet håndteres i praksis og hvad det egentlig er, at vores bidrag 

bruges til. Jeg ville gerne møde hele Momentum-teamet og se, hvordan de arbejder og høre, hvordan vi 

bedst kunne hjælpe fremover. Herudover ville jeg naturligvis gerne møde Momentum farmerne og høre 

deres historier, meninger om projektet og håb for fremtiden. Inden vi tog afsted, havde jeg en forventning 

om, at vi ville lære en 

masse nyt om projektet, 

så det ville være 

nemmere at formidle 

ideerne bag til de andre 

elever på gymnasiet. 

Jeg forventede også at 

komme ned og opleve 

en helt anderledes 

kultur og hverdag, end 

hvad jeg kender fra mit 

eget liv, og begge 

forventninger blev fuldt 

indfriet.     

 



 

 

Hvad betød det for dig at komme til Kenya og se projektet?  

Turen til Kenya har betydet rigtig meget for mig, og den gav mig perspektiv på de udfordringer, som 

farmerne og Momentum Trust står overfor. Dengang jeg var i Kenya, var regn den helt store udfordring, der 

kom simpelthen ikke nok af det til, at man kunne få et optimalt udbytte af sin høst. Det er jo en helt simpel 

problemstilling, men når man kommer fra Danmark kan det godt være svært at forestille sig de fulde 

konsekvenser af en tørke. På trods af deres mange udfordringer blev vi taget utrolig godt imod af 

lokalbefolkningen, de ville meget gerne fortælle om deres dagligdag, og da vi skulle hjem igen, holdt de en 

flot afsked for os med masser af musik og dans. Jeg synes, at turen lærte mig meget mere, end hvad jeg 

havde regnet med. Vi hørte om sundhedsforholdene i Kenya, vi mødte mange forældreløse børn på landets 

børnehjem, vi så med egne øjne de mange arbejdsløse mennesker i gaderne og det er alt sammen noget, 

jeg har taget med videre, og som giver perspektiv på tilværelsen.  

 

Hvorfor synes du vores projekt giver mening?  

Jeg synes, at Momentums projekt er rigtig fedt, fordi hovedideen bag det er, at man skal give hjælp til 

selvhjælp. Man låner penge til farmerne, så de kan købe redskaber og såsæd, og med tiden når de har fået 

udbytte fra deres høst, kan de betale lånet tilbage. I mine øjne er det meget vigtigt, at det netop er en 

låneaftale, da der så er et større incitament fra farmernes side om at arbejde hårdt, så de kan betale 

pengene tilbage, og på denne måde kan man også hjælpe flere, da der hele tiden kommer penge tilbage til 

projektet.  

 

Hvad rørte dig mest ved turen til Kenya? 

Jeg tror, at det, som rørte mig mest, var et besøg hos en farmerfamilie, hvor de havde en svært handicappet 

søn. Det var en svær tanke for mig, at vi ikke kunne hjælpe dem ekstra, for det kunne de godt have brug for, 

men hvis man skal begynde at udvælge individuelle familier, som skal have ekstra støtte, så duer ideen om 

hjælp til selvhjælp ikke så godt længere.   



 

 

 

Rikke visiting a school in the area Momentum Trust works. 

Interview med Martin Toft.  

Stifter af firmaet Original Chia. Martin opdagede chiafrø i Sydamerika i 2009, og kæmpede bravt for at få den 
nye plante godkendt i Europa samt påbegyndte import af frøene i Danmark. Chiafrø er hans livspassion, og 
hans formål er nu at dele viden om chiafrø og deres gode egenskaber med resten af verden. 

 

Hvorfor chiafrø? 

Chia lyder for godt til at være sandt – men er det ikke. Planterne er perfekte til at dyrke i tørke, da frøene er 
forholdsvis vandresistente. Bladene samler vand til planten, og når den har nået en alder på 5-6 uger, kan 
den overleve udelukkende af luftfugtigheden. Udbyttet bliver selvfølgelig mere optimalt med regelmæssig 
adgang til vand, men planterne kan godt overleve uden.  

Bønderne er meget positive overfor chiafrø. Der er utrolig meget næring i frøene, som holder bønderne 
sunde. Derudover er de også fri for pesticider, da chiaplanten ikke har nogen naturlige fjender og dermed 
altid bliver groet økologisk. Desværre møder produktet stadig meget modstand, f.eks. fra folk der lever af 
majs og hvede produktion, og dermed ser chiafrø som en trussel. 



 

 

Hvorfor tog du til Kenya og hjalp Momentum Trust med at dyrke chiafrø?  

Christian tog kontakt til mig i forbindelse med tørken, da vi tidligere havde snakket om chiafrø uden at noget 
var kommet ud af det. Men tingene ændrede sig med tørken, som skabte helt nye sult problemer. Når man 
arbejder i Afrika, er man nødt til at tilpasse sig, og vide at tingene sjældent går efter planen. Christian gør 
det, man ikke kan. Hans arbejde har reddet liv, det er der ikke nogen tvivl om.  

Hvad er det vigtigste i forhold til at hjælpe bønderne? 

Hjælp til selvhjælp. Altid. Der sker mange positive ting når man selv løser noget, og vi kan ikke løse deres 
problemer for dem. Det kommer der aldrig noget godt ud af. Ellers bliver folk bare afhængige af hjælp, som 
det tidligere er sket med mange NGO-projekter, og det er aldrig godt.  

For første gang i meget lang tid har den Kenyanske regering anerkendt at der faktisk er folk, der dør af sult i 
Kenya. Det betyder at det nu er muligt at finde officielle løsninger på problemet, og landbrug er for at 
reducere sult. Hvis forholdene her og i resten af Afrika syd for Sahara ikke ændre sig, kan vi godt forvente at 
der kommer et stort oprør i en nærmere fremtid, som ikke kun påvirker afrikanerne men hele verden. ’ 

 

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 3 års ”krise” periode.  

Den tillid er simpelthen afgørende for en lille velgørende organisation som Momentum Trust.  

➢ One Life Foundation 

➢ Peter Francati 
➢ Borupgaard Gymnasium  

➢ Oikosfonden  
➢ ChiaMartin  

 

 
 

  



 

 

Resultatopgørelse 1/1 2017 - 31/12 2017 
 

         
         

Note      2017  2016 
      

 
 

 

  Bruttofortjeneste    139.400  524.041 
         

         
0  Administrationsomkostninger    -358.237  -310.525 

           

  

Resultat for året 
 
Skat af årets resultat 
 
ÅRETS RESULTAT    

-218.837 
 

0 
 

-218.837  

213.516 
 

0 
 

213.516 
 

 

  

RESULTATDISPONERING 
 
Forslag til resultatdisponering 
 
Overført resultat 
     

 
 
 
 

-218.837 
 

-218.837  

213.516 
 

213.516 
 

  



 

 

Balance pr. 31/12 2017 
Aktiver 

         
         

Note      2017  2016 
         

  Tilgodehavender fra Momentum Trust Kenya    366.425  356.500 
  Andre tilgodehavender    0  6.283 
           

  Finansielle anlægsaktiver i alt    376.150  362.783 
         

         
  Likvide beholdninger    59.914  276.318 

         
  OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT    426.339  639.101 

          
         
  AKTIVER I ALT    426.339  639.101 

         
Balance pr. 31/12 2017 

Passiver 
         
         

Note      2017  2016 
      

 
 

 

  Egenkapital 1. januar    636.295  422.779 
      

 
 

 

  Årets resultat    -218.837  213.516 
           

  EGENKAPITAL I ALT    417.458  636.295 
         

         
  Kreditorer    7.180  1.785 

         
  Andre gældsforpligtelser    1.701  1.021 

           
  Kortfristede gældsforpligtelser i alt    8.881  2.806 

         
         
  GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT    8.881  2.806 

         
         
  PASSIVER I ALT    426.339  639.101 

  



 

 

Regnskabspraksis 
 
Regnskabsgrundlag 
 
Årsrapporten for Momentum Trust for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Årsregnskab for 2017 er aflagt i DKK. 
 
Generelt om indregning og måling 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 
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 foreningen, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
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. 
 
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. 


