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Ledelsespåtegning 
 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2018 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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2018. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
Allerød, den 16. december 2019 
 
 
 
Bestyrelse 
 
Christian Høegh-Guldberg Hoff Peter Tetzlaff  Martin Flintager 
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1. januar 2018 - 31. december 2018       
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Ledelsesberetning 
 

Regnskabspraksis 
Årsrapporten for Momentum Trust for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, og koordineret i samarbejde med HALL, HVIID REVISION.  

 

Årsresultat 
Organisations resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på 39.912 kr., og organisationens balance pr. 

31. december 2018 udviser en egenkapital på 457.370 kr.   

 

VERDENSMÅL 2: STOP SULT 

 
Delmål 2.1 Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle mennesker – især de fattige og de mest sårbare, herunder 

småbørn, – skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt. 

45 % af børn der dør inden de er 5 år gamle er relateret til underernæring. Dødstallene for børn der dør af 

underernæring er tæt på umuligt at relatere sig til. Det er et kæmpe problem i Afrika og hvert år dør der 

over 60 millioner børn.   

Siden vi startede med at arbejde med landbrugsfamilier i Kenya i 2013 har vi i samarbejde med farmerne 

fået styrket familiernes landbrug, så de er begyndt at høste mad nok til næste høst sæson.  

 

Skåret områder fra 
Vi har måtte erkende at vi måtte skære nogle områder fra og holde fokus på 2 områder. Det har været for 

svært og dyrt at holde Momentum kørende i flere områder, og vi har ikke kunne have det overblik vi har 

brug for i forhold til at se hvordan familierne klarer sig og hvilket impact vi skaber. Vi har altid gerne ville 

ekspandere og komme ud til flere farmere men aldrig på bekostning af den impact vi ønsker at skabe. Vi 

fokuserer 100 % på kvalitet fremfor kvantitet. Og vi har måtte erkende at det er for udfordrende og giver 

ikke de resultater vi ønsker. Derfor har vi i 2018 valgt at skære det ned, så vi kun arbejder i Siaya og Busia. 

Samtidig fokuserer vi udelukkende på majs og chiafrø. Vi tester stadig andre produkter, men der kan gå tid 

før de bliver inkluderet i vores pakke til farmerne.  

 

Der er ingen tvivl om at siden vi startede Momentum Trust i 2010 har vi ændret vores model nogle gange. 

Det er måske naturligt i takt med at man bliver klogere og man arbejder med meget sårbare målgrupper. Og 

dialogen med farmerne gør os hele tiden klogere på hvordan vi kan forbedre os. Der er det vigtigt at være 

fleksible i forhold til modellen så den virker bedst muligt.  



 

 

Vores lånmodel virker og at den er dybt indgroet nu i vores måde at arbejde på. Men i 2018 tester vi chiafrø 

af i forhold til at skabe et marked for farmerne. Det er igen grundet den dialog vi har haft med farmerne og 

deres store ønske om at dyrke et produkt, hvor vi kan hjælpe dem med et marked. Men der er lang vej fra 

farm til gaffel, specielt hvis det er med henblik på salg i Europa. Kravene for fødevare er ekstremt skarpe. 

Men kommer man først igennem er der et stort potentiale for farmerne.  

På den måde hjælper vi vores farmere med et af de vigtigste ting for dem – nemlig at have en pålidelig 

afsætningskanal. Får vi de ønskede resultater og den rette feedback og pris fra køberne, er det planen at tag 

skridtet videre og organisere vores farmere i kooperativer, så de derved kan være det direkte salgsled til 

køberne i Europa. Det kan øge deres pris med over 30 %, hvilket vil gøre en kæmpe forskel på farmer niveau.  

Så fremadrettet vil chia også indgå i vores lånemodel, hvor farmerne så kan få lån til f.eks. lugning, økologisk 

gødning og ekstra ansatte til at hjælpe med høsten.  

 

Generel sparring 

o Det er af afgørende betydning 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 2018 har vi udlånt for 15,881,355 Kenya Shilling, ca. 1,1 million 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 mistet en masse farmere og hvis vi 

kan få nogle stabile sæsoner nu bliver det rigtig godt igen. 

 

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 bæredygtige principper 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 tæt 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. 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 Rose Pucill, elev fra Borupgaard Gymnasium. Besøgte Momentum Trust i 2018.  

 

 

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

Lige siden jeg først hørte om Kenya-turen i 1.g, vidste jeg, at jeg ville afsted.  Jeg er en meget eventyrlysten 

person, som elsker at opleve noget andet end danske kartofler. Derudover er jeg ikke så bange for at få jord 

under neglene, så ideen om at leve primitivt i små to uger var jeg rimelig cool med. Jeg forventede at 

opleve en helt anderledes kultur med et andet sprog og anderledes mad. Derudover var jeg spændt på at 

opleve, hvilke værdier der fylder meget hos Kenyanerne. Jeg glædede mig også til at se hvor langt fremme 

de var rent udviklingsmæssigt - kommer alle i skole, har alle adgang til rent vand og sygepleje og har de 

telefoner? Sidste men ikke mindst glædede jeg mig selvfølgelig til at høre, hvad de syntes om Momentum 

Trust, og opleve på egen hånd hvad vores penge reelt går til. Kenya-turen er noget af det, som gør 

BoagBegins på Borupgaard til noget helt unikt. Det at man rent faktisk kan komme ned og besøge de steder 

man hjælper - det er noget helt særligt.  

 

Hvad betød det for dig at komme til Kenya og se projektet? Hvad rørte dig mest ved turen til Kenya?   



 

 

For mig betød det utrolig meget at komme til Kenya. Jeg kan huske, at jeg vendte tilbage mod Danmark 

med hovedet fyldt af tanker. Det som fyldte mest, var nok følelsen af "wow, for mig har det her været en 

'ferie' på 10 dage, men for dem er det virkelighed og det eneste, som de kender til". Det er nemt at leve et 

sted i 10 dage - men at skulle bo der resten af livet, puha. Jeg blev ret alvorligt syg i Kenya, og det kom til 

det punkt, at vi overvejede hospitalet. Der blev jeg for første gang i hele mit liv bange. Oprigtigt bange. Jeg 

ville for alt i verden ikke på hospitalet i Kenya. På det tidspunkt var jeg i en lille landsby langt væk fra alting 

og uden asfaltvej = på ingen måde mulighed for akut hjælp og lang transporttid til et level 4, 5 eller 6 

hospital. Og begyndte det at regne kunne jeg godt glemme alt om at komme på hospitalet. Jeg kan huske at 

jeg tænkte "Shit mand, det her er hverdag for de folk som ligger og sover i huset 3 meter fra mig". Bliver 

man syg er det bare ”too bad”. Det er simpelthen så barskt, og det er virkelig ikke noget man kan sætte sig 

ind i, medmindre man har oplevet det selv. Men jeg slap heldigvis for en tur på hospitalet og alt endte godt 

takket være min venindes medbragte medicinskab :) 

Derudover satte deres livsglæde og deres positivitet sig dybt i mig. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg ikke 

ville hænge mig i hverdagens små problemer længere - livet er jo ikke så slemt after-all, og hvis de 

mennesker jeg besøgte i Kenya kunne leve sådan en tilværelse med sådan et positivt sind, så kan jeg også 

klarer mine 'ligegyldige' problemer uden af gå helt ned.   

 

Hvorfor synes du vores projekt giver mening?   

Jeg syntes at projektet giver mening, fordi det er hjælp til selvhjælp. Hvis vi bliver ved med at sende penge 

til nødhjælp, så kan vi blive ved med at sende penge resten af vores levetid. Hvis de penge vi indsamler i 

stedet investeres i uddannelse, træer, kyllinger, såsæd og gødning i form af lån, så kan vi virkelig rykke 

noget! Det er vigtigt at to grunde: 1. de penge vi sender kan cirkulere igen og igen i mange generationer i 

stedet for at 'forsvinde' til nødhjælp her og nu og 2. det giver de lokale en følelse af lighed og værdighed, at 

de kan betale det de har lånt tilbage igen. Det er ikke sjovt for noget menneske at få bistand. Det at de kan 

betale tilbage giver dem en langt højere følelse af livsglæde og selvværd. Det er utrolig vigtigt!  

Derudover kan en mindre NGO som Momentum Trust være langt mere gennemsigtig ift. hvad pengene går 

til end fx Røde Kors kan. Når jeg smider en 10'er i en donations-bøtte til Røde Kors skal den 10'er gå til en 

masse personers løn og andre ting, som jeg på ingen måde er herre over eller kan få indsigt i. (og dermed 

selvfølgelig ikke sagt, at man ikke skal donere til større NGO'er - alt hjælper!). Men den gennemsigtighed er 

også vigtig for mig.  

 

 

  



 

 

Resultatopgørelse 1/1 2018 - 31/12 2018 

 
         

         
Note      2018  2017 

      

 

 

 

  Bruttofortjeneste    246.085  139.400 

         

         
0  Administrationsomkostninger    -206.173  -358.237 

           

  

Resultat for året 
 
Skat af årets resultat 
 
ÅRETS RESULTAT    

39.912 
 

0 
 

39.912  

-218.837 
 

0 
 

-218.837 

 

 

  

RESULTATDISPONERING 
 
Forslag til resultatdisponering 
 
Overført resultat 
     

 
 
 
 

39.912 
 

39.912  

-218.837 
 

-218.837 

 

  



 

 

Balance pr. 31/12 2018 

Aktiver 

         

         
Note      2018  2017 

         

  Tilgodehavender fra Momentum Trust Kenya    391.108  366.425 

  Andre tilgodehavender    9.757  0 

           

  Finansielle anlægsaktiver i alt    400.865  376.150 

         

         

  Likvide beholdninger    64.573  59.914 

         

  OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT    465.438  426.339 

          

         

  AKTIVER I ALT    465.438  426.339 

         

Balance pr. 31/12 2018 

Passiver 

         

         
Note      2018  2017 

      

 

 

 

  Egenkapital 1. januar    417.458  636.295 

      

 

 

 

  Årets resultat    39.912  -218.837 

           

  EGENKAPITAL I ALT    457.370  417.458 

         

         

  Kreditorer    0  7.180 

         

  Andre gældsforpligtelser    8.068  1.701 

           

  Kortfristede gældsforpligtelser i alt    8.068  8.881 

         

         

  GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT    8.068  8.881 

         

         

  PASSIVER I ALT    465.438  426.339 

  



 

 

Regnskabspraksis 
 
Regnskabsgrundlag 
 
Årsrapporten for Momentum Trust for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Årsregnskab for 2018 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. 


