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Ledelsespåtegning

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

2015 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 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2015.

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

en omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22. august 2016

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 2015 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 22. august 2016

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 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsresultat

Organisationens resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 103.757, og foreningens balance

pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på DKK 422.779.

På trods af et mindre overskud end i 2014 har vi formået at vækste organisation i Kenya, så vi ved

afslutningen af året arbejdede med 719 farmere, hvilket stemte overens med målsætningen. 

I 2014 fik vi resultaterne fra vores pilotprojekt, hvilket gav en øget høst på over 200 % i gennemsnit, og i

2015 har vi så brugt krudt på at bygge videre på de gode resultater, som vi fik i 2014. Vi har skabt

fantastiske resultater i samarbejde med vores farmere og det bedste af det hele er, at de gør det hele selv. Vi

giver dem lidt redskaber og ordentlige produkter, men så klarer de resten selv, og de er stolte! Vi har

bevaret en tilbagebetalingsprocent på ca. 97 %, hvilket er yderst tilfredsstillende, da de fleste af vores

farmere aldrig har taget lån før eller arbejdet på denne måde.

Hvad er det, vi vil?

Som et led i den globale indsats, skal vi være med til at udrydde hungersnød og gøre afrikanske familier til

herrer over egen skæbne, så de selv har muligheden for at give deres børn mad på bordet og en uddannelse

i hænderne. Skal man have fred i et land og skabe udvikling, må den første forudsætning være, at man har

mad på bordet hver dag. I dag har mere end 800 millioner mennesker verden over ikke nok mad at spise.

Det kan ændres, og det skal ændres. Det er kerneområderne for Momentum Trust og vores

eksistensgrundlag. Hungersnød vil efter sigende blive udryddet inden for de næste 50 år – og den milepæl

skal vi være med til at ramme.

Som bekendt stiger befolkningen eksplosivt i Afrika de næste mange årtier. Afrika er fyldt med ressourcer

og forretningsmuligheder. Det giver absolut ingen mening, at man tager til Europa for at søge lykke og

lønninger. Derfor er det så utroligt vigtigt at bevise, at man kan tjene gode penge på landbrugsarbejde.
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Ledelsesberetning

Vores model kort fortalt

Vi er en velgørende organisation, som ikke tror på gavebistand, men derimod på at skabe udvikling i

landbruget via forretningsprincipper og ’hjælp til selvhjælp’-tankegangen. Vi tror på, at man får de bedste

resultater ved at skabe et sundt forretningssamarbejde i øjenhøjde med bønderne selv. For os er det vigtigt,

at farmerne får ejerskab over projektet og giver deres viden videre til næste generation.

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 jords potentiale. 

Forretningsforståelse

•     Farmerne ejer et stykke jord på størrelse med en fodboldbane. Vi træner dem i at forstå, at deres jord

kan være en indbringende forretning for dem. 

Såsæd og gødning

•     Når regnsæsonen nærmer sig, køber vi kvalitetssåsæd og -gødning ind fra lokale leverandører og

leverer til vores farmere. 

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

klar, hvis nogen har brug for at stille os spørgsmål. 

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.
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Ledelsesberetning

Resultater

Vi laver en rapport efter hver regnsæson, hvori vi går i detaljer med vores resultater. Den kan du finde på

vores hjemmeside eller ved at klikke ind på "http://admin.momentumtrust.com/wp-

content/uploads/2016/02/LR-15-report-.pdf". Rapporten viser i grove træk, at vores model virker.

Farmerne har forbedret deres høst så markant, at deres familier nu er fødevaresikre. De betaler lånene

tilbage, som de skal, og kan derudover sælge ca. 40% af deres høst til egen indtjening. I Siaya har farmerne

faktisk fået så meget ud af deres udbytte, at de ikke længere behøver at importere majs fra nabolandet

Uganda. Vores farmere er meget stolte af deres arbejde. De kan hurtigt se en værdi i samarbejdet med os,

og de har tillid til os. Det er de mest elementære forudsætninger for vores succes.

Rapporten viser også, at succes avler succes. Andre farmere kommer langvejs fra, fordi de har hørt om de

succesfulde farmere i Siaya og Kisumu, hvor markerne er frodige og flotte. Det gør det nemmere for os at

ekspandere vores model og udvide vores arbejde til flere områder, da bønderne praktisk talt står i kø for at

blive Momentum farmer og være en del af succesen.

Men rapporten er også til for at vise os, hvor vi kan forbedre vores model. Vi skal bl.a. blive bedre til at

afprøve forskellige afgrøder på vores demonstrationsfarm, så vi i fremtiden kan sikre vores farmere en

variation af produkter, hvilket både er vigtigt for jordens frugtbarhed, men også ernæringsmæssigt for

farmerne selv. Derudover efterspørger farmerne allerede lån til andre ting, som kan styrke deres hverdag i

langbruget. Det viser os i øvrigt, at farmerne har fået mod på mere og ser muligheder i landbruget i stedet

for at nøjes, som de gjorde, inden de blev Momentum farmere. 

Med udgangen af 2015 har vi udlånt for 506.373 kr. Vi har en tilbagebetalingsprocent på 97,33 %, hvilket

er meget tilfredsstillende.
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Ledelsesberetning

Udvikling

På nedenstående graf kan du se udviklingen fra starten af projektet til i dag. Vores målsætninger kræver, at

antallet af Momentum farmere bliver ved med at vokse. Derfor er det vigtigt, at vi for hver regnsæson

mobiliserer nye farmere. Det gælder både den globale målsætning om at eliminere hungersnød og også

Momentums mål om at blive finansielt selvkørende. Vi har et klart mål om, at vi skal blive en organisation,

der kan køre rundt uden behov for donationer. Det tager noget tid at nå dertil, men vi er kommet godt i

gang og har allerede bevist gode resultater – og det er vigtigt! Det skal også nævnes at vi kun kan vækste i

det tempo vi har likviditet til. Der er nu mange farmere der vil være en del af projektet, og folk der spørger

om vi kan komme til deres område, men hvor vi bliver nød til at afvise, da vi ikke har den fornødne

likviditet og det fornødne set up. Så vi arbejder hårdt på at øge vores fundraising de kommende år, så vi er

bedre rustet til en offensiv vækst.

Praktikanter

Det er en kæmpe tilfredsstillelse at se det aftryk, vores praktikanter efterlader i Kenya. De fleste af vores

praktikanter har aldrig været i Afrika før eller arbejdet med emnet i praksis. Den hverdag de har, når de

bor ude i et primitivt landbrug i Kenya, er svær at beskrive med ord. Det er lysår fra den hverdag, man ville

have i f.eks. en storby i Europa. Der er dage, hvor man ikke får så meget som ét sekunds elektricitet. Eller

én dråbe varmt vand. Og så er der lange udsigter til café- og shoppeliv, som vi kender det i den vestlige

verden. På trods af den primitive levestil holder langt de fleste af vores praktikanter af det liv, de møder

dernede. Flere praktikanter forlænger deres ophold fordi de kan se deres arbejde giver mening og gør en

kæmpe forskel. De elsker atmosfæren dernede og ikke mindst det intense arbejde, som foreligger dagligt;

en hverdag, hvor ikke to dage ligner hinanden.
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Ledelsesberetning

Tak til donorer

Vores donorer 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. Der skal lyde et

endnu større tak til de følgende tre donorer, der har ydet en ekstra stor indsats for os i 2015:

•     Borupgaard Gymnasium (BOAG).

Gitte Schwaner fra BOAG er bare en person, som man ønsker for alle nystartede velgørende

organisationer, at de løber ind i. Vi var så heldige at løbe ind i Gitte i forbindelse med et oplæg for Globale

Gymnasier på Carlsberg. Globale Gymnasier er et initiativ, der skal give de danske gymnasier et mere

nuanceret billede af Afrika, og som vi støtter op om. Vi vil rigtig gerne være med til at engagere de unge i

det potentiale-berigede Afrika og gøre op med det negative billede, som ofte tegnes af medierne. Og

gymnasiet gør allerede en kæmpe forskel.  Alene i efteråret 2015 er der sket en hel del; 10 elever og 3 lærere

rejste til Siaya og besøgte farmerne og vores ansatte. Senere på året betalte gymnasiet for, at teamleder

Kevin Okello kunne besøge eleverne i Danmark, hvilket var første gang Kevin overhovedet var uden for

Kenyas grænser – det glemmer han aldrig. Og endelig fik de sparket gang i støtten for Momentum ved

Operation Dagsværk, som foreligger en gang om året, og hvor der samles ind til velgørende formål. Alle de

penge, der blev samlet ind, er gået til at anskaffe nye farmere til projektet, og eleverne følger farmernes

udvikling nøje. Over 67.000 kr. har Borupgaard doneret til Momentum i 2015, som vi har brugt på at

mobilisere nye farmere.

•     One Life Foundation

Vi kan ikke takke Michael Halbye nok for at turde satse på vores projekt og overbevise bestyrelsen i One

Life Foundation om at støtte os. At få opmærksomheden fra en profil som Michael Halbye er ligeså stort

som støtten selv, da det har givet os meget selvtillid og tro på, at der er flere succesfulde forretningsfolk

derude, som også tror på bæredygtig udvikling i Afrika. One Life Foundation har med deres store netværk

lagt fundamentet for vores vækst i Kenya. 270.000 kr. har vi fået gennem One Life Foundation og deres

netværk, Otto Sandgreens Legatfond. Derudover har de været en stor støtte, idet vi løbende er i tæt dialog

og sparring omkring vores resultater. For os er det ekstremt vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med vores

donorer, så de ved præcis, hvad deres donationer går til, og hvilken effekt beløbene har på vores farmere og

deres familier.

•     Peter Francati har været en fantastisk personlig støtte for vores projekter. Vi var så heldige at få hul

igennem til Peter gennem vores venner fra Oikosfonden, hvor han sidder i bestyrelsen. 50.000 kr. har vi

modtaget fra Peter i 2015. At han privat kan støtte os med så mange penge er helt fantastisk og har givet et

stort skub i projektet, som vi drager fordel af i 2016. Samtidig bruger han meget tid på at hjælpe os med

budgetter og diverse analyser i forhold til arbejdet fremadrettet.
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Ledelsesberetning

Vores liste af donorer (2013-2015):

Pilgrim Fonden                             Andelskassen Oikos                        Oikosfonden

Otto Sandgrens Legatfond         Carhouse                                           Susanne Lynge

Tapas Amor                                   Kalundborg Gymnasium               Duborg Gymnasium

The Motel                                      Momentum Trust medlemmer

Afslutningsvist skal der lyde en stor tak til PwC for at hjælpe os med årsrapporten til en yderst gavmild

pris.

Hvis du vil støtte vores arbejde på den ene eller anden måde, må du endelig kontakte os på mail

ch@momentumtrust.com. Du kan også følge os på Facebook eller Instagram, hvor vi løbende smider

billeder og historier på. 

Christian Høegh-Guldberg Hoff

Momentum Trust
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015

DKK

2014

DKK

Bruttofortjeneste 163.366 405.970

Administrationsomkostninger -59.579 -45.348

Resultat af ordinær primær drift 103.787 360.622

Finansielle indtægter 0 516

Finansielle omkostninger 1 -30 -4.224

Resultat før skat 103.757 356.914

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 103.757 356.914

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering   

Overført resultat 103.757 356.914

103.757 356.914
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Balance 31. december

Note 2015

DKK

2014

DKK

Aktiver

Tilgodehavender fra Momentum Trust Kenya 356.500 232.709

Tilgodehavender 356.500 232.709

Likvide beholdninger 84.751 205.487

Omsætningsaktiver 441.251 438.196

Aktiver 441.251 438.196

Passiver  

Overført resultat 422.779 357.574

Egenkapital 2 422.779 357.574

Kreditorer 2.235 61.686

Andre gældsforpligtelser 16.237 18.936

Kortfristede gældsforpligtelser 18.472 80.622

Gældsforpligtelser 18.472 80.622

Passiver 441.251 438.196
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Noter til årsregnskabet

2015

DKK

2014

DKK

1 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 30 4.224

30 4.224

2 Egenkapital

Overført

resultat I alt

DKK DKK

Egenkapital 1. januar 319.022 319.022

Årets resultat 103.757 103.757

Egenkapital 31. december 422.779 422.779
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Momentum Trust for 2015 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 2015 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. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdiregule-

ringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for

tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og om-

kostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til

køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget

vil tilgå foreningen.

Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af

produktionsmetoden, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse. Me-

toden anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på serviceydelsen og færdiggørelsesgraden på

balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger,

vil tilgå foreningen. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til de forventede

samlede omkostninger på serviceydelsen.

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.

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.
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