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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 28. januar 2021

Bestyrelse
Christian Høegh-Guldberg Hoff

Rami Zhebawi

Lisa Werk Nielsen

Foreningsoplysninger
Foreningen
Momentum Trust
Drabæk Huse 87
3450 Allerød
CVR.nr.: 33 27 54 98
Hjemstedskommune: Allerød
Regnskabsperiode
1. januar 2019 - 31. december 2019
Kontakt-info:
Internet: www.momentumtrust.com
E-mail: ch@momentumtrust.dk
Bestyrelse
Christian Høegh-Guldberg Hoff
Rami Zhebawi
Lisa Werk Nielsen

Ledelsesberetning 2019
Regnskabspraksis
Årsrapporten for Momentum Trust for 2019 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B,
og koordineret i samarbejde med Hall Hviid & Partners.

UN - VERDENSMÅL #2: STOP SULT (underernæring)
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 grotesk problem i Afrika, som ikke burde
eksistere, og hvert år dør der over 60 millioner børn af underernæring. Det er absurd høje tal og det er vores
vigtigste opgave at reducere disse tal. Vi tror på at SULT kan komme helt til livs indenfor de næste 30 år. Men
det kræver et helt utroligt stærkt samarbejde lande imellem og de rette politiske tiltag, og så at der er en
masse organisationer, som arbejder med farmerne.
Med de resultater vi har skabt og beviset for hvor lidt der skal til for at få en familie ud af sult og
underernæring, er vi ikke i tvivl om det kan lade sig gøre. Vilje og udholdenhed er afgørende. Så kommer
resultaterne.
Lokationer
Som i 2018 arbejder vi kun i Siaya og Busia. Vores årsag til at starte op i Busia var at vi kunne arbejde med en
gruppe farmere som er økologisk certificeret til sesamfrø og dermed kunne det give mening at komme i gang
og arbejde med dem med henblik på en dag at kunne have økologisk certificeret chiafrø til det europæiske
marked. Siaya og Busia ligger ca. 50 km fra hinanden i Vestkenya.

Afgrøder
Majs og chiafrø er de afgrøder, som vi fokuserer på lige nu. Og i fremtiden har vi fokus på 1 afgrøde som
traditionelt og kulturelt bliver brugt i familierne og så 1 afgrøde med mulighed for salg til markedet.

Status over året
2019 var et hårdt år. Et super hårdt år. Vi har brugt året på at justere vores model, så chiafrø bliver en fast del af
de afgrøder vi arbejder med ved farmerne. Men chiafrø er en anden model. Det er med fokus på at etablere
et marked for farmerne. Det betyder en radikal ændring, da det kræver en helt anden form for likviditet, som
skal være klar når farmerne høster, da de skal have deres betaling hurtigt. Så for ikke at sætte organisationen i
for stor risiko med de beskedne midler vi har til rådighed, var det nødvendigt med en aftale med en

Virksomhed, som kan stå klar med købskapital til farmerne. I chiamodellen er vi blevet overrasket over hvor
dyrt og krævende det har været at skifte over til en markedsafgrøde fremfor at køre majs modellen, som altid,
hvor vi køber afgrøder i starten af sæsonen og vi ved præcist hvor mange penge vi har til rådighed til at købe for.

Chiafrø værdikæden handler også meget om at leve op til de krav der er for at komme ind på det europæiske
marked. Chiafrø er et produkt som bliver spist uden forarbejdning først, hvilket derfor kræver at man har 100 % styr på

kvalitetsdelen. Den vigtigste del er at man kan rense chiafrø så de bliver minimum 99,96 % rent, som er kravet hos
de fleste opkøbere i Europa. Derudover skal man have fokus på mikrobiologidelen, specielt i forhold til coli
bakterier, svamp og pesticider. Det er utroligt vigtigt at holde fugtindholdet i frøene under 8 %.

Da alle disse tiltag var afgørende for chiacasen, betød det også et radikalt mindre fokus på majsdelen og
majsfarmerne. Men vi så det som en nødvendighed for vores overlevelse på længere sigt og vi så det som
afgørende i vores kamp for at komme underernæring til livs. Derudover fungerer det fantastisk med en model,
hvor farmerne både har en afgrøde som majs, som de traditionelt spiser og så chiafrø, som er en afgrøde fyldt
med protein, omega 3 og vigtige vitaminer for børnene. Samtidig er chiafrø nemt at tilføje til den mad farmerne i
forvejen spiser. Chiafrø er den del af vores model som fokuserer på at afskaffe underernæring.

Majs fokuserer på stop sult delen. Derudover kræver chiafrø meget mindre vand end majs gør og den har ikke
brug for gødning, hvilket gør den til en super afgrøde for klimaet og en super afgrøde for farmerne. Vi opnåede en
kæmpe milepæl i 2019, da vi fik sendt den første container chiafrø til Danmark. Vi havde egentlig fokuseret på en
køber i Danmark som vi har været i dialog med siden vi startede.
Men køberen var pludselig ikke interesseret lige som vi stod klar med den første container klar. 2 års hårdt
arbejde med chiafrø – TAK FOR DET.

Et kæmpe slag i hovedet og også et gigantisk realitetstjek i forhold til ikke at stole blindt på nogen i denne industri
og altid have plan b – c – d klar.
Vi har været utroligt heldige (dygtige) til at vi igennem vores netværk kom i forbindelse med Krydderispecialisten,
som kunne købe den største del af frøene. De resterende frø blev solgt blandt andet til firmaet, Social Foodies,
som også arbejder med at skabe resultater i Afrika for afrikanske farmere.

Vi går ud af året 2019 som en meget skrøbelig organisation, som bliver holdt i live af vores fantastiske donorer,
men vi går også ud af året med en klar bekræftelse på vores model og en større forståelse end nogensinde omkring
hvordan vores impact-model er og hvad vi gerne vil. Vores model er ”bare” krævende.
Det kommende år har aldrig været vigtigere.

November 2019: Første container chiafrø klar til Danmark. Washington står stolt med låsen

Resultatopgørelse 1/1 2019 - 31/12 2019

Note

2019

2018

192.936

246.085

-172.501

-206.173

20.435

39.912

Skat af årets resultat

0

0

ÅRETS RESULTAT

20.435

39.912

20.435

39.912

20.435

39.912

Bruttofortjeneste

0

Administrationsomkostninger
Resultat for året

RESULTATDISPONERING
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

Balance pr. 31/12 2019
Aktiver
Note

2019

2018

Tilgodehavender fra Momentum Trust Kenya
Andre tilgodehavender

401.284
9.757

391.108
9.757

Finansielle anlægsaktiver i alt

411.041

400.865

81.363

64.573

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

492.404

465.438

AKTIVER I ALT

492.404

465.438

2019

2018

456.770

417.458

20.435

39.912

477.205

457.370

3.750

0

Andre gældsforpligtelser

11.449

8.068

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

15.199

8.068

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

15.199

8.068

492.404

465.438

Likvide beholdninger

Balance pr. 31/12 2019
Passiver
Note
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
EGENKAPITAL I ALT

Kreditorer

PASSIVER I ALT

Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Momentum Trust for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 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.

