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DATUM

1 EUR

JAARREKENING lN EURO (2 decimalen)

NAAM: Next Generation Cacao Foundation

Rechtsvorm: PS

Adres: Stoofstraat

Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel-Stad

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Brussel, nederlandstalige

lnternetadres ":

Nr.: 41

0686.797.612Ondernemingsnummer

van de neerlegg¡ng van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte lot statutenw¡jziging vermeldt.

2111212017

NAT Datum neerlegging Nr. 0686.797.612 Blz. E D. VKT-VZW 1.1

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

Vorig boekjaar van

12t05t2020

1t01t2019

2111212017

31112120't9

31t12t2018

tot

tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn | ffi."-" identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging of
stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse
vereniging

Van Belle Gédric

Vierwindenlaan 22 ,1780 Wemmel, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 2'l I 1 212017 - 2'l I 1 2l2O2O

Michaux Jean-Philippe

Windberg30S,,Belgié

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 1212017 - 21 I 12l2O2O

Dumont Your¡ M¡chel

Molenstraat 74 ,1880 Nieuwenrode, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 1 212017 - 21 I I 212020

Zijn gevoegd bij deze jaanekening

Totaal aantal neergelegde bladen: I Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienst¡g zijn: 5.1 .1 , 5.1 .2, 5.1 .3, 5.2.1 , 5.2.2,5.2.3, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6

Handtekening
(naam en hoedanigheid

Handtekening
hoedanigheid)

" Facultatievevermeld¡ng.
Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen

zonder winstoogmerk.
*** Schrappen wat niet van toepassing is.

(naam en

een internationale vereniging



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZMKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige btadzijde)

DeloftteBedrüfsrevisoren CVBA 0429.059.963

Gateway Building, luchthaven Brussel Nationaal I J , 1g30 Zaventem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : IBROOO2S

Mandaat : 21 I 1212017 - 31 I 1212020

Vertegenwoordigd door :

Brehmen Joel

Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal .1 J , 1980 Zaventem, België

Bedrijfsrevisor

Lidmaatschapsnummer: IBR 01 987
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Nr 0686.797.612 vKr-vzw 1.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen :

- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedr|fsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging ofstichting,
B. Het opstellen van de jaarrekening,
C. Het verifièren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van dejaarrekening.

indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-f¡scalist en zijn
lidmaatschapsnummer b¡j het Beroepslnstituut van erkende Boekhouders en F¡scalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de
opdracht

(4, B, C en/of D)
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Nr 0686.707.612 VKT-VZW 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

VASTE ACTIVA..

Oprichtingskosten ..................

lmmateriële vaste activa....

Materiële vaste activa ....

Terreinen en gebouwen

ln volle eigendom van de vereniging of stichting .........

Overige

lnstallaties, machines en uitrusting

ln volle eigendom van de vereniging of stichting........-

Overige

Meubilair en rollend materieel .......................

ln volle eigendom van de vereniging of stichting.........

Overige

Leasing en soortgelijke rechten ............

Overige materiële vaste activa

ln volle eigendom van de vereniging of stichting.........

Overige

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .-.........................

F¡nanc¡ële vaste activa ..

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ............

Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente .....

Voorraden en bestell¡ngen in uitvoering ...

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar...........

Handelsvorderingen ..................

Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende vorder¡ngen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente .........

Geldbeleggingen .............,....,.

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Toel.

5.1.1

5.1.2

5.1.31
5.2.1

s.2.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20128

20

21

22t27

22

22t91

22t92

23

231

232

24

241

242

25

26

261

262

27

28

29t58

29

290

291

2915

3

30/36

37

40141

40

41

415

50/53

54/58

490t1

20158

560.656,26

307 .771 ,17

1.334,63

306.436,54

252.885,09

303.749,88

243.772,15

243.772,15

59.977,73

560.656,26 303.749,88
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Nr 0686.797.612 vKï-vzw 2.2

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Fondsen van de verenig¡ng of st¡chting
Beginvermogen

Permanente fi nanciering

Herwaarderi n gsmeerwaarden

Bestemde fondsen

Overgedragen positief (negatief) resultaat .... . . ..(+yG)

Kapitaalsubsidies

vooRztENtNGEN ...........

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen voor terug te betalen subs¡d¡es en legaten
en voor schenkingen met terugnem¡ngsrecht

SCHULDEN

Schulden op meer dan één

Financièle schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden
Overige leningen

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................

Overige schulden

Rentedragend

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente..
Borgtochten ontvangen in contanten

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen hetjaar
vervallen

Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen .

Handelsschulden

Leveranciers
Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestell¡ngen ....................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten

Belast¡ngen

Bezoldigingen en sociale laslen

Diverse schulden

Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen ¡n contanten.......
Andere diverse rentedragenden schulden

Andere diverse schulden, niet-rentedragend.of ..........
gekoppeld aan een abnormaal lage rente..............-....

Overlopende rekeningen

5.3

Toel.

s.3

5.4

5.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

10/15

10

100
't01

12

13

14

l5

16

160/5

168

17149

17

17014

172t3

1741O

175

176

179

1790

1791

1792

42t48

42

43

43018

439

44

440t4
441

46

45

450t3
454t9

48

480/8

4890

48gl

49213

560.656,26

26.953,05

5.432,25

5.432,25

21.520,80

21.520,80

533.703,21

303.749,88

21.774,66

253,86

253,86

21.520,80

21.520,80

281.975,22

10t49 560.656,26 303.749,88TOTAAL VAN DE PASSIVA
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RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengstên en bedr¡jfskosten

Brutomarge... .........................(+y(-)

Toel

5.5

Bedrijfsopbrengsten* ................

Omzet*.............

Lidgeld, schenk¡ngen, legaten en subsidies " .......

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen *

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen............(+yC)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op ¡mmateriéle en materiële vaste

W¿ardeverminderingen op vooraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingeñ
(terugnemingen)........................ .......(+y(-)

Voozieningen voor risico's en kosten: toevoeg¡ngen
(bestedingen en terugnemingen)............... ..............1+y1-¡

Andere bedrijfskosten ...............

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten.............. ............(-)

Positief (Negatief) betlrijfsresultaat (+y(-)

Financiële opbrþngsten S.s

Financiöle kosten ............ S.s

Positief (Negatie0 resultaat uit de gewone
bedrifsuitoefening ................. ............. (+yC)

UiÞonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten .............

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar....... .."..(+y(-)

Codes Vorig boekjaar

9900

70n4

70

73

60/61

62

63114

63s/8

640t8

649

9901

75

65

9902

76

6ô

9904

630

382.496,38

-1.916,08

8.294,52

380.580,30

388.874,82

2.492,51

576,43

5.271,09

384.225,49

3.643,46

387.868,95

393.140,04

2s8,40

3.901,86

* Facultievevermelding.
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Nr 0686.797.612 VKT-VZW 4

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen pos¡tief (negatie0 resultaat .(+y(-)

Te bestemmen pos¡tief (negatief) resultaat van het boekjaar ... ..(+)(-)

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar (+yG)

Onttrekking aan het eigen vermogen

aan de fondsen van de vereniging of sticht¡ng

aan de bestemde fondsen

Toevoeging aan de bestemde fondsen

Over te dragen positief (negatief) resultaat (+yG)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

9905

't4P

791t2

791

752

692

(14)

719



Nr 0686.797.612 VKT-VZW 7

WAARDERINGSREGELS
Waarderingsregels
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van
de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en sticht¡ngen en het
Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Welboek van Vennootschappen in de mate dat dit van toepassing is, heeft de
Raad van Bestuur van de'NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION VZW'de waarderingsregels van de VZW vastgelegd.

l.Vaste Activa
Materiële vaste activa
ln de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

ActivaMethode
L (lineaire)
D (degressieve)
A (andere)Basis NG (niet-
geherwaardeerde)
G(geherwaardeerde)Afsch rijvi ngspercenta ges

Hoofdsom Min. - Max.
Bijkomende kosten M¡n. - Max.

1. Oprichtingskosten

L

NG

20,00 - 20,00

20,00 - 20,00

2. lmmateriële vastê activa

1NG20,00 - 20,0020,00 - 20,00

3. lndustriële, administratieve of
commerciële gebouwen*
DNG5,00 - 5,005,00 - 5,00
D10,00 - 10,0010,00 - 10,00

4. lnstallaties, machines en uitrusting*
DNG10,00 - 10,0010,00 - 10,00
D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

5. Rollend materieel*
1NG25,00 - 25,0025,00 - 25,00
D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

6. Kantoormaterieel en meub¡laif
DNGl0,00 - 10,0010,00 - 10,00
D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

7. Andere materiële vaste activa
DNG20,00 - 20,0020,00 - 20,00
- Met inbegrip van de ¡n leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen:
-bedrag van het boekjaar:EUR
-gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december I 983 begint:EUR

2.Vlottende Activa
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen
De posten in buitenlandse deviezen worden geboekt tegen de wisselkoers bij afsluiting

3.Passiva
Schulden op ten hoogste 1 jaar
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of me een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden
leen] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.
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Nr 0686.797.612 VKT-VZW 7

WAARDERINGSREGELS

Vreemde valutâ
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen: slotkoers.
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Next Generation Cacao Foundation PRIV ST.
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2OL9 - Jaarrekening



Next Generatlon Cacao Foundatlon PRMT. | 31 december 2OI9

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden van
Next Generat¡on Cacao Foundation PRIV ST. over het boekjaar afgesloten op
31 december 2019 - Jaarrekening

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Next Generation Cacao Foundation PRIV ST.
(de "stichting"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook
de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris doorde algemene vergadering van de leden van
21 december 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt afop de datum
van de algemene vergadering van de leden die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december
2020. W¡j hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Next Generation Cacao Foundation PRIV SI.
uitgevoerd gedurende 2 opeenvolgende boekjaren.

Verslag overr ¿le jaærrek*mEng

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de stichting, die de balans op
31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een balanstotaal van 561 (000) EUR en waaryan de resultatenrekening afsluit met een
resultaat van het boekjaar van 0 (000) EUR.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van
de stichting op 31 december 2019 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van
toepassing in België, Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden
toegepast die van toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben
alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de stichting de voor onze controle vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen,

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verantwoordeliikheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen

afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de stichting om haar continurteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van
aangelegenheden die met continuTteit verband houden en het gebruiken van de continuTteitsveronderstelling,
tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de stichting te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.



irrt Gcnontlon Crcro Foundrtlon FRIV Sl. | 31 decenrber 2019

Verantwoordeliikheden van de commlssaris voor de controle van de jaarrekening
onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening
als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een auditverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een reaelijke mate van zekerheid is een
hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA,s is uitgevoerd
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen alsgevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België, De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent
de toekomstige levensvatbaarheid van de stichting, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de stichting ter hand heeft genomen of zal nemen.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. we voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

' het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat
die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op
deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel' Het r¡sico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien
die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelljk nalaten om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

' het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijngericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

' het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop
betrekking hebbende toelichtingen ;

' het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen
ontstaan over de mogelijkheid van de stichting om haar continuTteit te handhaven. Indien wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag
te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen ín de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echtertoe leiden dat de stichting haar continuTteit niet langer kan handhaven;

' het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of dejaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een
getrouw beeltl.

wij communiceren met de met governance belaste personen onder meer over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
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Next Generat¡on Cacao Foundatlon PRMT. | 31 december 2019

Õveníge dcon wet- em regelgeving gestelde eãsen

Verantwoordelijkheden van het bestuursolgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van de documenten die
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven
van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de
boekhouding, alsook voor het naleven van de wet van 27 juni 1921, het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten van de stichting.

Verantwoordelijkheden van de comm¡ssar¡s

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire
voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit de wet van
27 juni 1921, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Vermeldingen betreffende de onafhankeliJ kheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat
onafhankelijk gebleven tegenover de stichting.

Andere vermeldingen

. Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

. Wij dienen u niets mede te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en
die in overtreding zijn met de statuten, de wet van 27 juni 292I of, vanaf 1 januari 2020, met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.

Zaventem, 7 mei 2O2O

De

Bedrijfsrevisoren CVBA
door Joël Brehmen

Deloitte.
Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/Société coopérative à responsabilité limitée
Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 -1, B-1930 Zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE 17 23OO 0465 6121 - BIC GEBABEBB

Member of Deloitte Touche Tohmatsu L¡mited
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DATUM

1 EUR

JAARREKENING lN EURO (2 decimalen)

NAAM: Next Generation Cacao Foundat¡on

Rechtsvorm: PS

Adres: Stoofstraat

Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel-Stad

Land: Belg¡ë

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Brussel, nederlandstalige

lnternetadres ":

Nr.:41

0686.797.612Ondernemingsnummer

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijz¡ging vermeldt.

2'll't212017

NAT Datum neerlegging Nr.0686.797.612 Blz. E. D VKT-VZW 1.1

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering"* van

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

Vor¡g boekjaar van

't21o512020

110112019

21n2i2017

3111212019

3111212018

tot

tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn I ziffi.--* identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de veren¡ging of
stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse
vereniging

Van Belle Cédric

Vierwindenlaan 22 ,1780 Wemmel, Belgiê

Functie : Bestuurder

Mandaat : 2'l I 1 212017 - 21 I'1212020

Michaux Jean-Ph¡lippe

Wndberg30S,,Belgie

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 1 2120'17 - 21 I 1 212020

Dumont Youri Michel

Molenstraat 74 , 1880 Nieuwenrode, Belgié

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 1212017 - 21 I 1 212020

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen: 9 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: 5.1 .1 , 5.1 .2, 5.'l .3, 5.2.1 , 5.2.2, 5.2.3, 5.3,5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

" Facultatievevermelding.
Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het

zonder winstoogmerk.
*** Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

geval van een inlernationale vereniging



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

DeloitteBedrijfsrevlsoren CVBA 0429.053.8õt

Gateway Building, luchthaven Brussel Nationaal 1 J , 1930 Zaventem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : lBR0002S

Mandaat : 21 I 1212017 - 31 /122020

Vertegenwoordigd door :

Brehmen Joel

Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J , j930 Zaventem, België

Bedrijfsrevisor

Lidmaatschapsnummer: IBR 0l 987

2t9



Nr 0686.797.612 VKT-VZW 1.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- indien de jaarrekening wêrd gever¡f¡eerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is, kunnen h¡erna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging ofsticht¡ng,
B. Het opstellen van de jaarrekening,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fìscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

3/9



BALANS NA WNSTVERDELING

ACTIVA

VASTE ACTIVA..

Oprichtingskosten ...............

lmmateriële vaste activa

Materiöle vaste activa

Terreinen en gebouwen

ln volle eigendom van de veren¡ging of stichting.......

Overige

lnstallaties, machines en uitrusting

ln volle eigendom van de vereniging of stichting......

Over¡ge

Meubilair en rollend materieel

ln volle eigendom van de vereniging of stichting......

Overige

Leasing en soortgelijke rechten

Over¡ge materiële vaste activa

ln volle eigendom van de veren¡ging of sticht¡ng......

Overige

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiöle vaste act¡va

VLOTTENDE ACTIVA...........

Vorderingen op meer dan óén jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ........

Voorraden en bestellingen in uitvoer¡ng

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorder¡ngen op ten hoogste één jaar...........

Handelsvorder¡ngen ..................

Overige vorderingen

waarvan nielrentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........

Geldbeleggingen

Liquide m¡ddelen

Overlopende rekeningen

Toel.

5.1.1

5.1.2

5.1.3/
5.2.1

5.2.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20t28

20

21

22127

22

22t91

22192

23

231

232

24

241

242

25

26

261

262

27

28

29t58

29

290

291

2915

3

30/36

37

40t41

40

41

415

50/53

54/58

490t1

20158

560.656,26

307 .771 ,17

1.334,63

306.436,54

252.885,09

303.749,88

243.772,15

243.772,15

59.977,73

560.6s6,26 303.749,88TOTAAL VAN DE ACTIVA

4ts



Nr 0686.797.612 VKT-VZW 2.2

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Fondsen van de verenig¡ng of stichting
Beginvermogen

Permanente financiering

Herwaarder¡ n gsmeerwaarden

Bestemde fondsen

Overgedragenpositief(negatief)resultaat . .. . (*yG)

Kap¡taalsubs¡d¡es

VOORZIENINGEN

Voorz¡en¡ngen voor risico's en kosten

Voozieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ...-................

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgel¡jke
schulden
Over¡ge leningen

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .................

Overige schulden

Rentedragend

Nieþrentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente
Borgtochten ontvangen in contanten

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers
Te betalen wissels

Ontvangen vooru¡tbelalingen op bestellingen ..................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten

Belast¡ngen

Bezoldigingen en sociale lasten

Diverse schulden

Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten.......
Andere diverse rentedragenden schulden

Andere diverse schulden, niet-rentedragend.of......... .

gekoppeld aan een abnormaâl lage rente...................

Overlopende reken¡ngen

Toel.

5.4

5.3

5.3

5.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

'tot15

'10

100

101

12

13

't4

15

'16

160/5

'168

17t49

17

170t4

17213

174t0

175

176

179

1790

1791

1792

42148

42

43

430/8

439

44

440t4
44'l

46

45

450/3
45419

48

480t8
4890

4891

49213

560.656,26

26.953,05

5.432,25

5.432,25

21.520,80

21.520,80

533.703,21

303.749,88

21.774,66

253,86

253,86

21.520,80

21.520,80

281.975,22

10t49 560.656,26 303.749,88TOTAAL VAN DE PASSIVA
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RESULTATENREKENING

Toel

Bedrijfsopbrengsten en bedrûfskosten

Brutomarge. ....(*YG)

Bedrijfsopbrengsten.

Omzet.

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies * ........

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goedererì * ....................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen............(+yG) S.5

Afschrijvingen en waardeverm¡nderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uifuoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen). .. (*YC)

Voozieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen).... .................. ... ..(+yG)

Andere bedrijfskoston ..................

Als herstructureringskosten geactlveerde bedrijfs-
kosten.............. .. ........(-)

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+yG)

Financiëlo opbrengsten

Financiële kosten ............

Positief (Negatfef) resultaat uit de gewone
bedri¡fsuitoefen¡ng (*Y(-)

UitzonderlUke opbrengsten

Uitzonderli¡ke kosten

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar.............(+)(-)

5.5

5.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

s900

70t74

70

73

60/61

62

630

631t4

635/8

640/8

649

9901

75

65

9902

76

66

9904

380.580,30

388.874,82

8.294,52

382.496,38

-1.916,08

2.492,51

576,43

387.868,95

393.140,04

5.271,09

384.225,49

3.643,46

258,40

3.901,86

* Facultieve vermelding.
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Nr 0686.797.612 VKT-VZW 4

RESULTAAWERWERKING

Te bestemmen pos¡tief (negatie0 resultaat ..(+yG)

Te bestemmen pos¡tief (negatief) resultaat van het boekjaar .........(+)/(-)

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vor¡ge boekjaar (+)(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen

aan de fondsen van de vereniging of stichting

aan de bestemde fondsen

Toevoeging aan de bestemde fondsen

Over te dragen positief (negatíef) resultaat .(*)/(-)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

990s

14P

791t2

791

792

692

(14)

7t9



Nr 0080.7s7.012 VKT.VZW /

WAARDERINGSREGELS
Waarderingsregels
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van
de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en st¡chtingen en het
Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen in de mate dat dit van toepassing is, heeft de
Raad van Bestuur van de'NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION VZW' de waarderingsregels van de VZW vastgelegd.

l.Vaste Activa
Materiële vaste activa
ln de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) maieriële vaste activa geherwaardeerl; zo ja, dan wordt deze heMaarder¡ng als volgt
verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

ActivaMethode
L (lineaire)
D (degressieve)
A (andere)Basis NG (niet-
geheruvaardeerde)
G(geherwaardeerde)Afschrijvingspercenlages

Hoofdsom Min. - Max.
Bijkomende kosten Min. - Max

1. Oprichtingskosten

L

NG

20,00 - 20,00

20,00 - 20,00

2. lmmateriële vaste activa

1NG20,00 - 20,0020,00 - 20,00

3. lndustriële, administratieve of
commerciële gebouwen*
DNG5,00 - 5,00s,00 - 5,00
D10,00 - 10,0010,00 - 10,00

4. lnstallaties, machines en uitrusting*
DNGl0,00 - 10,0010,00 - 10,00
D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

5. Rollend materieel*
1NG25,00 - 25,0025,00 - 25,00
D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

6. Kantoormaterieel en meubilair*
DNG10,00 - 10,0010,00 - 10,00
D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

7. Andere materiêle vaste activa
DNG20,00 - 20,0020,00 - 20,00
" Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijv¡ngen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen
-bedrag van het boekjaar:EUR
-gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1 983 begint: EUR

2.Vlottende Activa
Vorder¡ngen op ten hoogste één jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen
De posten in burtenlandse deviezen worden geboekt tegen de wisselkoers bij afsluiting

3.Passiva
Schulden op ten hoogste 1 jaar
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of me een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden
[een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.
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Nr 0686.797.612 VKT-VZW 7

WAARDERINGSREGELS

Vreemde valuta
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen: slolkoers.
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Next Generation Cacao Foundation PRMT.
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2OL9 - Jaarrekening



Next Generatlon Cacâo Foundatlon PR¡V ST. | 31 december 2OI9

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden van
Next Generation Cacao Foundation PRIV ST. over het boekjaar afgesloten op
31 december 2019 - Jaarrekening
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Next Generation Cacao Foundat¡on PRIV ST,
(de "stichting"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook
de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van de leden van
21 december 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt afop de datum
van de algemene vergadering van de leden die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december
2020. W¡j hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Next Generation Cacao Foundation PRIV ST.
uitgevoerd gedurende 2 opeenvolgende boekjaren.

Versflag over de jnarrekeníng

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de stichting, die de balans op
31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een balanstotaal van 561 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een
resultaat van het boekjaar van 0 (000) EUR.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van
de stichting op 31 december 2019 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van
toepassing in België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden
toegepast die van toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben
alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de stichting de voor onze controle vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de stichting om haar continuTteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van
aangelegenheden die met continuTteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de stichting te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

1



?{cxt Gcncrltlon Gacao Foundatlon PRIV 3T. | 3t rJecerrrtrer 2019

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening
als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een auditverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een
hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat, Afwijkingen kunnen zich voordoen als
gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht datzij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent
de toekomstige levensvatbaarheid van de stichting, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de stichting ter hand heeft genomen of zal nemen.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat
die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op
deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien
die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voorde controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

. het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop
betrekki ng hebbende toelichtingen ;

. het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die signiflcante twijfel kunnen doen
ontstaan over de mogelijkheid van de stichting om haar continuTteit te handhaven. Indien wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag
te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

. het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een
getrouw beeld.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder meer over de geplande reikwijdte en tim¡ng
van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

2
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twerige doÐr wet- en regelgeving gestelde elsen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van de documenten die
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven
van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de
boekhouding, alsook voor het naleven van de wet van 27 juni 1921, het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten van de stichting.

Veranturoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire
voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit de wet van
27 juni 1921, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaarzijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat
onafhankelijk gebleven tegenover de stichting.

Andere vermeldingen

. Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

. Wij dienen u niets mede te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en
die in overtreding zijn met de statuten, de wet van 27 juni 292I of, vanaf l januari 2020, met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen

Zaventem, 7 mei 2O2O

De

Bedrijfsrevisoren GVBA
enwoordigd door Joël Brehmen

Deloitte.
Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entrepr¡ses
Coöperat¡eve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/Société coopérative à responsabilité limitée
Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 l, B-1930 Zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPIY Bruxelles - IBAN BE 17 23OO 0465 6121 - BIC GEBABEBB

Member of Delo¡tte Touche Tohmatsu Limited
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Michaux Jean-Philippe     

Fonction : Administrateur

Mandat : 21/12/2017- 21/12/2020

Windberg 308 , Belgique

Dumont Youri Michel     

Fonction : Administrateur

Mandat : 21/12/2017- 21/12/2020

Molenstraat 74, 1880 Nieuwenrode, Belgique

Deloitte Bedrijfsrevisoren     SCRL     0429.053.863
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MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT

dans le cas où des comptes annuels ont été vérifiés ou redressés par un expert-comptable externe ou par un réviseur

d’entreprises qui n’est pas le commissaire, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque

expert-comptable externe ou réviseur d’entreprises et son numéro de membre auprès de son Institut ainsi que la nature de sa

mission:

si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes

agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou

comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

ainsi que la nature de sa mission.

A.    La tenue des comptes de l'association ou de la fondation,

B.    L’établissement des comptes annuels,

C.    La vérification des comptes annuels et/ou

D.    Le redressement des comptes annuels.

Mentions facultatives:

-

-

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Terrains et constructions ..............................................

Installations, machines et outillage ..............................

Mobilier et matériel roulant ..........................................

Location-financement et droits similaires  ....................

Autres immobilisations corporelles ..............................

Immobilisations en cours et acomptes versés  ............

Immobilisations financières

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an

Créances commerciales ...............................................

Autres créances  ..........................................................

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks ..........................................................................

Commandes en cours d’exécution ...............................

Créances à un an au plus

Créances commerciales  ..............................................

Autres créances ...........................................................

Placements de trésorerie

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF

 6.1.2

 6.1.1

 6.1.3

......................................................

................

...............................................

.......................

..................................................

.....................................................

............................................

.......................
.......................................................

............
...................................................

................

................................................

...................

.................................................

..................
..........................................................

.........
...............................................

....................

.......................................................

............

560.656,26

307.771,17

1.334,63

306.436,54

252.885,09

560.656,26

303.749,88

243.772,15

243.772,15

59.977,73

303.749,88

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

.................

.................

.................

................

COMPTES ANNUELS
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N°  0686.797.612  A-asbl 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

FONDS SOCIAL

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

.................................................................

.....

.....................................(+)/(-)

..................................................................

.

Subsides en capital .........................................................

.............
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...............................

...............................

...............................

.
Provisions pour risques et charges .................................

.................................

............................

14

15

16

160/5

168

Ann.

Pensions et obligations similaires ............................... 160

Charges fiscales ......................................................... 161

Grosses réparations et gros entretien ......................... 162

Obligations environnementales ................................... 163

Autres risques et charges ........................................... 164/5

Plus-values de réévaluation .............................................

.........................

...................................

...................................

........................

Fonds affectés et autres réserves

10/15

13

12

Fonds de l'association ou de la fondation ....................

....................

....................

..........

10

Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour

dons avec droit de reprise................................................

...................

167

6.2

6.2

6.2

DETTES

Dettes à plus d’un an

Dettes financières ..........................................................

Etablissements de crédit, dettes de location-

financement et dettes assimilées............................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Acomptes sur commandes ..........................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Impôts ....................................................................

Autres dettes ................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

........................................................

...........

..............................................................................

......

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

Dettes à un an au plus .....................................................

..............

Dettes financières ........................................................

Etablissements de crédit  .......................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs  .........................................................

Effets à payer ........................................................

Acomptes sur commandes ..........................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

..............................................

.....................

............................................................

.......

450/3

454/9

48

492/3

10/49

560.656,26

26.953,05

5.432,25

21.520,80

533.703,21

560.656,26 303.749,88

303.749,88

21.774,66

253,86

253,86

21.520,80

281.975,22

170/4

5.432,25

6.3

6.3



N°  0686.797.612  A-asbl 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d’exploitation

Chiffre d’affaires .......................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions .......(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en

cours d'exécution et sur créances commerciales:

dotations (reprises)  ...............................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ..........................................

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais

de restructuration ............................................................

(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

Produits financiers

...........................................................

........

Amortissements et réductions de valeur sur frais

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et

corporelles ......................................................................

 6.4

Provisions pour risques et charges: dotations

(utilisations et reprises) ..........................................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.............................................................

............

Charges financières  6.4

382.496,38

-1.916,08

2.492,51

576,43

387.868,95

384.225,49

3.643,46

258,40

3.901,86

70

630

62

631/4

635/9

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

Approvisionnements,  marchandises, services et 

biens divers ..............................................................

Ann.

Marge brute ...........................................................(+)/(-) 9900 380.580,30

60/61 8.294,52 5.271,09

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

.............(+)/(-)

Prélèvement sur les impôts différés ..................................

..................................

.Transfert aux impôts différés .............................................

.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

....................................(+)/(-)

Prélèvement sur les réserves immunisées ........................

........................

......................Transfert aux réserves immunisées ..................................

..................................

..Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ...................(+)/(-) 9905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Dont: produits d’exploitation non récurrents .............. 76A

Charges d’exploitation non récurrentes .......................... 66A

258,40Produits financiers récurrents ........................................ 75 2.492,51

Produits financiers non récurrents ........................... 76B

3.901,86Charges financières récurrentes ..................................... 65 576,43

Charges financières non récurrentes .............................. 66B

Cotisations, dons, legs et subsides .......................... 73

5

5

5

6/9
5

Mention facultative.



N°  0686.797.612  A-asbl 5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds

affectés et autres réserves

Affectations aux fonds affectés et autres réserves

................................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

.....................................................................

..................................

..................................

...............................................................(+)/(-)

9906

(9905)

14P

791

691

(14)
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N°  0686.797.612  A-asbl 6.8

RÈGLES D'ÉVALUATION
Waarderingsregels

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van

de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen en het

Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen in de mate dat dit van toepassing is, heeft de

Raad van Bestuur van de 'NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION VZW' de waarderingsregels van de VZW vastgelegd. 

1.Vaste Activa

Materiële vaste activa

In de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt

verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

ActivaMethode

L   (lineaire)

D (degressieve)

A (andere)Basis NG  (niet-

geherwaardeerde)

G(geherwaardeerde)Afschrijvingspercentages

Hoofdsom Min. - Max.

Bijkomende kosten Min. - Max.

1. Oprichtingskosten

L

NG

20,00 - 20,00

20,00 - 20,00

2. Immateriële vaste activa

LNG20,00 - 20,0020,00 - 20,00

3. Industriële, administratieve of

commerciële gebouwen*

DNG5,00 - 5,005,00 - 5,00

D10,00 - 10,0010,00 - 10,00

4. Installaties, machines en uitrusting*

DNG10,00 - 10,0010,00 - 10,00

D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

5. Rollend materieel*

LNG25,00 - 25,0025,00 - 25,00

D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

6. Kantoormaterieel en meubilair*

DNG10,00 - 10,0010,00 - 10,00

D20,00 - 20,0020,00 - 20,00

7. Andere materiële vaste activa

DNG20,00 - 20,0020,00 - 20,00

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen:

-bedrag van het boekjaar:EUR

-gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:EUR

2.Vlottende Activa

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Geldbeleggingen en liquide middelen

De posten in buitenlandse deviezen worden geboekt tegen de wisselkoers bij afsluiting. 

3.Passiva

Schulden op ten hoogste 1 jaar

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of me een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden

[een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd. 
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N°  0686.797.612  A-asbl 6.8

RÈGLES D'ÉVALUATION

Vreemde valuta

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen: slotkoers.
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Toelichting bij de balans en de 
resultatenrekening 2019 
Inleiding 

De activiteiten van de Next Generation Cacao Foundation private stichting (NGCF) omvatten het beheer, 
de strategie en de distributie van de Chocolate Bonus. De Chocolate Bonus maakt deel uit van het Cacao-
Trace programma uitgewerkt door Puratos. Als vierde pijler, draagt de Chocolate Bonus bij aan een 
eerlijke prijs voor de aankoop van cacaobonen ten opzichte van de cacaoboeren. 

 



 
2019 

Cacao-Trace en Chocolate Bonus – 2019 resultaat 

In 2019 heeft de Next Generation Cacao Foundation haar Cacao-Trace programma ook in Uganda 
geïmplementeerd. Aangekochte volumes zijn echter beperkt gebleven. Gedurende 2019 werden de 
volumes cacaobonen vooral gerealiseerd bij de boeren uit Ivoorkust en Papoea-Nieuw-Guinea. 

Hieronder de posities per 31 december 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening:  

Balans       

in € 31/12/2018 31/12/2019 Flux 
Handelsvorderingen 0 1 335 1 335 
Overige vorderingen (Bonus on Stock) 243 772 306 437 62 664 
Liquide middelen 59 978 252 885 192 907 
Totaal activa 303 750 560 656 256 906 
Leveranciers 254 5 432 5 178 
Overlopende rekeningen 281 975 533 703 251 728 
Diverse schulden 21 521 21 521 0 
Totaal passiva 303 750 560 656 256 906 

 

Op 31/12/2019 bedragen de openstaande verplichtingen jegens boeren 533.703 EUR. De bonus die wordt 
verzameld en beschikbaar is op de bankrekening, bedraagt 252.885 EUR. Het te ontvangen bedrag van 
dochterondernemingen van de Puratos Groep bedraagt 158.112EUR (US, Spanje, Vietnam Puratos NV). 
Een ander bedrag van 148.325 werd erkend als een "vordering op voorraad" (de voorraad is ofwel in 
bonen, cacaobestanddelen of in chocolade). 

Gezien de waardeketen van cacao relatief lang is, bestaat er een significante tijdspanne tussen het 
moment van aankoop van cacaobonen bij de landbouwers en de uiteindelijke verdeling van de Chocolate 
Bonus die pas gerealiseerd wordt als gevolg van de verkoop van de Cacao-Trace producten.  

In het volgend overzicht ziet u in welke landen de NGCF zich tot welke Chocolate Bonus heeft verbonden 
(commitment) alsook welke effectief werd uitgekeerd (distribution). 



 

 

In Vietnam bedraagt de verbintenis voor de Chocolate Bonus aan cacaoboeren 78.390 EUR voor 2019, 
een lichte daling vergeleken met 2018. Uitkeringen vinden gemiddeld twee keer per jaar plaats. Zo werd 
er in de loop van 2019, 84.121 EUR uitgekeerd aan 2.210 boeren, gemiddeld dus 38 EUR/cacaoboer.  

Aankopen van cacaobonen afkomstig uit de Filippijnen waren eerder beperkt in 2019 en resulteerden in 
een bijkomende verplichting van 30.704 EUR. Het openstaand bonus saldo van 2018 werd volledig 
uitgekeerd in september 2019.  

In de loop van 2019 werden slechts kleine volumes Ivoriaanse bonen naar Azië verscheept, dit omwille 
van belangrijke aankopen vanuit Papoea-Nieuw-Guinea zoals hieronder aangegeven. Dit leidde tot een 
Chocolate Bonus van 15.200 EUR. Daarnaast vertaalden de verkopen op de Belgische markt zich in een 
Chocolate Bonus van 125.716 EUR, in totaal dus een bijkomende verplichting van 140.916 EUR. Gezien er 
in 2019 geen distributie heeft plaatsgevonden, bedraagt de totale openstaande verplichting ten aanzien 
van Ivoriaanse gemeenschappen 248.303 EUR eind 2019. Dit bedrag zal in 2020 worden geïnvesteerd in 
de constructie van een school, een kraamkliniek, het herstellen van bestaande waterpompen alsook de 
installatie van nieuwe waterpompen.    

Verder heeft de Next Generation Cacao Foundation in 2019 grote volumes cacaobonen aangekocht in 
Papoea-Nieuw-Guinea, hetgeen resulteerde in een bijkomende verplichting van 125.644 EUR. Dit brengt 
ons eind 2019 op een totale verschuldigde Chocolate Bonus van 188.820 EUR gezien er nog geen uitkering 
heeft kunnen plaatsvinden. Dit wordt zeker en vast een prioriteit voor 2020.  

Tot slot, werd er een eerste reeks cacaobonen aangekocht vanuit Uganda, nieuw lid van het concept sinds 
2019. Hieruit is een Chocolate Bonus verplichting van 6.842 EUR ontstaan. 

Ook voor 2019 waren de administratieve kosten van de Next Generation Cacao Foundation vrij beperkt. 
De diverse diensten omvatten de externe controlekosten gelinkt aan de verschillende Vietnamese 
uitkeringen van 2017, 2018 en 2019. Deze kosten worden deels gecompenseerd door positieve 
koersverschillen met betrekking tot de USD. De overige kosten worden gedekt door betalingen/donaties 
afzonderlijk van de Chocolate Bonus collecties.  



 
 

 

 

 

 

 

 

  Resultatenrekening     

in € in €   2018 2019 
Diverse diensten Audit Fees   -1 335 -1 335 
Bedrijfsopbrengsten Recharges to 3rd parties 1 335 1 335 
Diverse diensten External fees   -1 590 -6 960 
Registratiekosten Registration and legal fees -2 346 0 
Financiële kosten Interests   -1 0 
Financiële kosten Bank charges   -427 -159 
Financiële kosten/opbrengsten Foreign exchange losses/win -3 216 2 075 
Bedrijfsopbrengsten Donations (in) - Running Costs 7 580 5 044 
Bedrijfsopbrengsten Donations (in) - Choco Bonus 384 225 382 496 
Andere Bedrijfskosten Donations (out) -384 225 -382 496 
Resultaat Resultaat   0 0 

 

De Next Generation Cacao Foundation private stichting 

 

 



 

Explications du bilan et du compte de 
résultats 2019 
Introduction 

Les activités de la fondation privée Next Generation Cacao Foundation (NGCF) comprennent la gestion, 
la stratégie et la distribution du Bonus Chocolat. Le Bonus Chocolat fait partie du programme Cacao-
Trace élaboré par Puratos. En tant que quatrième pilier, le Bonus Chocolat contribue à un prix équitable 
pour l'achat de fèves de cacao vis-à-vis des cultivateurs de cacao. 

 



 
2019 

Cacao-Trace et Bonus Chocolat – résultat 2019 

En 2019, la Next Generation Cacao Foundation a également implémenté son programme Cacao-Trace en 
Ouganda. Les volumes achetés sont cependant restés limités. En 2019, les volumes de fèves de cacao 
ont surtout été réalisés chez les cultivateurs de Côte d'Ivoire et de Papouasie-Nouvelle Guinée. 

Ci-dessous les positions au 31 décembre 2019 telles que reprises dans les comptes annuels :  

Bilan       

en € 31/12/2018 31/12/2019 Flux 
Créances commerciales 0 1 335 1 335 
Autres créances (Bonus sur Stock) 243 772 306 437 62 664 
Liquidités 59 978 252 885 192 907 
Total de l’actif 303 750 560 656 256 906 
Fournisseurs 254 5 432 5 178 
Comptes de régularisation 281 975 533 703 251 728 
Dettes diverses 21 521 21 521 0 
Total du passif 303 750 560 656 256 906 

 

Le 31/12/2019, les obligations ouvertes vis-à-vis des cultivateurs s'élèvent à 533 703 EUR. Le bonus qui 
est collecté et qui est disponible sur le compte bancaire, s'élève à 252 885 EUR. Le montant à recevoir 
de filiales du Groupe Puratos s'élève à 158 112 EUR (US, Espagne, Vietnam Puratos SA). Un autre 
montant de 148 325 a été reconnu comme une « créance sur stock » (le stock se compose soit de fèves, 
soit de cacao, soit de chocolat). 

Vu que la chaîne de valeur du cacao est relativement longue, il y a un laps de temps significatif entre le 
moment de l'achat des fèves de cacao chez les agriculteurs et la distribution effective du Bonus Chocolat 
qui n'est réalisé que conséquemment à la vente des produits Cacao-Trace.  

Dans l'aperçu suivant, vous voyez dans quels pays la NGCF s'est engagée vis-à-vis de quel Bonus 
Chocolat (engagement), ainsi que le bonus qui a effectivement été versé (distribution). 



 

 

Au Vietnam, l'engagement relatif au Bonus Chocolat vis-à-vis des cultivateurs de cacao s'élève à  
78 390 EUR pour 2019, une légère baisse en comparaison avec 2018. Les distributions ont lieu en 
moyenne deux fois par an. Ainsi, dans le courant de 2019, 84 121 EUR ont été distribués à 2 210 
cultivateurs, donc 38 EUR/cultivateur de cacao en moyenne.  

Les achats de fèves de cacao provenant des Philippines étaient plutôt limités en 2019 et ont résulté en 
une obligation additionnelle de 30 704 EUR. Le solde du bonus en souffrance de 2018 a été entièrement 
versé en septembre 2019.  

Dans le courant de 2019, seuls de petits volumes de fèves ivoiriennes ont été transportés en Asie, ce en 
raison d'achats importants en Papouasie-Nouvelle Guinée, tel qu'indiqué ci-dessous. Il en a découlé un 
Bonus Chocolat de 15 200 EUR. Par ailleurs, les ventes sur le marché belge se sont traduites en un Bonus 
Chocolat de 125 716 EUR, au total donc une obligation additionnelle de 140 916 EUR. Étant donné qu'il 
n'y a pas eu de distribution en 2019, l'obligation ouverte totale vis-à-vis des communautés ivoiriennes 
s'élève à 284 303 EUR fin 2019. Ce montant sera investi en 2020 dans la construction d'une école et 
d'une maternité, dans la réparation de pompes à eau existantes, ainsi que dans l'installation de 
nouvelles pompes à eau.  

En outre, la Next Generation Cacao Foundation a acheté en 2019 de grands volumes de fèves de cacao 
en Papouasie-Nouvelle Guinée, ce qui a donné lieu à une obligation additionnelle de 125 644 EUR.  Fin 
2019, cela nous mène à un Bonus Chocolat total dû de 188 820 EUR vu qu'aucune distribution n'a 
encore pu avoir lieu. Cela sera assurément une priorité en 2020.  

Pour finir, une première série de fèves de cacao a été achetée en Ouganda, nouveau membre du 
concept depuis 2019. Il en a découlé une obligation Bonus Chocolat de 6 842 EUR. 

En 2019 également, les frais administratifs de la Next Generation Cacao Foundation sont restés assez 
limités. Les différents services comprennent les coûts du contrôle externe liés aux différents versements 
vietnamiens de 2017, 2018 et 2019. Ces coûts sont partiellement compensés par des écarts de cours 



 
positifs par rapport à l'USD. Les autres frais sont couverts par des paiements/donations indépendants 
des collections Bonus Chocolat.  

 

 

 

 

 

 

 

  Compte de résultats     

en € en €   2018 2019 
Services divers Droits d'audit   -1 335 -1 335 
Produits d’exploitation Refacturations à des tiers 1 335 1 335 
Services divers Frais externes   -1 590 -6 960 

Frais d'enregistrement 
Frais d'enregistrement et frais 
juridiques -2 346 0 

Charges financières Intérêts   -1 0 
Charges financières Frais bancaires   -427 -159 
Charges/produits financiers Pertes et profits de change -3 216 2 075 

Produits d’exploitation 
Donations (in) - coûts de 
fonctionnement 7 580 5 044 

Produits d’exploitation Donations (in) - Bonus Chocolat 384 225 382 496 
Autres charges d'exploitation Donations (out) -384 225 -382 496 
Résultat Résultat   0 0 

 

La fondation privée Next Generation Cacao Foundation 

 

 



 

Explanatory notes to the balance sheet 
and income statement 2019 
Introduction 

The activities of the private foundation known as the Next Generation Cacao Foundation encompass the 
management, strategy and distribution of the Chocolate Bonus. The Chocolate Bonus forms part of the 
Cacao-Trace programme developed by Puratos. The fourth pillar arises from the fact that the Chocolate 
Bonus helps to ensure that purchasers pay cocoa farmers a fair price for their cocoa beans. 

 



 
2019 

Cacao-Trace and Chocolate Bonus – 2019 results 

In 2019, the Next Generation Cocoa Foundation additionally implemented its Cacao-Trace programme in 
Uganda. The volumes purchased remained limited, however. During 2019, cocoa bean volumes were 
mainly realised from farmers in Ivory Coast (Côte d'Ivoire) and Papua New Guinea. 

The following is a summary of the organisation's financial position as at 31 December 2019, as included in 
the annual accounts:  

Balance sheet       

in € 31/12/2018 31/12/2019 Flux 
Trade receivables 0 1,335 1,335 
Other receivables (Bonus on Stock) 243,772 306,437 62 664 
Liquid assets 59,978 252,885 192,907 
Total Assets 303,750 560,656 256,906 
Suppliers 254 5,432 5,178 
Accruals and deferred income 281,975 533,703 251,728 
Miscellaneous debts 21,521 21,521 0 
Total liabilities 303,750 560,656 256,906 

 

As at 31/12/2019, the outstanding liabilities to farmers amounted to EUR 533,703. The bonus that is 
collected and is available in the bank account amounted to EUR 252,885. The amount to be received from 
subsidiaries of the Puratos Group came to EUR 158,112 (USA, Spain, Vietnam and Puratos NV). Another 
amount of EUR 148,325 was recognised as a "receivable on stock" (the stock consisting of either beans, 
cocoa solids or chocolate). 

As the value chain of cocoa is relatively long, there is a significant time span between the moment when 
the cocoa beans are bought from the farmers and the final distribution of the Chocolate Bonus, which is 
only realised once the Cacao-Trace products have been sold.  

The summary below lists the countries in which the NGCF has undertaken to provide a Chocolate Bonus 
(commitment), the amount involved and also the amount actually distributed. 



 

 

In Vietnam, the Chocolate Bonus commitment to cocoa farmers is EUR 78,390 for 2019, which represents 
a slight decrease compared to 2018. Pay-outs take place twice a year on average. During the course of 
2019, a total of EUR 84,121 was distributed to 2,210 farmers, which therefore equates to an average 
payment of EUR 38 per cocoa farmer.  

Purchases of cocoa beans originating from the Philippines were fairly limited in 2019, thereby resulting in 
an additional liability of EUR 30,704. The outstanding bonus balance from 2018 was distributed in full in 
September 2019.  

During 2019, only small volumes of beans from Ivory Coast were shipped to Asia, due to the fact that 
significant quantities were purchased from Papua New Guinea as indicated below. This resulted in a 
Chocolate Bonus of EUR 15,200. In addition, sales on the Belgian market translated into a Chocolate Bonus 
of EUR 125,716, resulting in a total additional liability of EUR 140,916. Given that no distribution took 
place in 2019, the total outstanding liability to communities in Ivory Coast at the end of 2019 was EUR 
248,303. That amount will be invested in 2020 in the construction of a school, a maternity clinic, the repair 
of existing water pumps and the installation of new water pumps.  

In addition, the Next Generation Cocoa Foundation purchased large volumes of cocoa beans in Papua New 
Guinea in 2019, resulting in an additional liability of EUR 125,644. This means that by the end of 2019, the 
total Chocolate Bonus due amounted to EUR 188,820, as no distribution had yet been made. This will 
certainly become a priority in 2020.  

Finally, an initial batch of cocoa beans was purchased from Uganda, which only became part of this 
concept in 2019. This gave rise to a Chocolate Bonus liability of EUR 6,842. 

The Next Generation Cocoa Foundation's administrative costs for 2019 were also fairly limited. 
Miscellaneous services are made up of the external auditing costs associated with the various amounts 
distributed in Vietnam for 2017, 2018 and 2019. These costs are partly compensated for by positive 
exchange rate differences with the USD. Other expenses are covered by payments/donations that are 
separate from the amounts collected in connection with the Chocolate Bonus.  



 
 

 

 

 

 

 

 

  Income statement     

in € in €   2018 2019 
Miscellaneous services Audit fees   -1,335 -1,335 
Operating income Recharges to third parties 1,335 1,335 
Miscellaneous services External fees   -1,590 -6,960 
Registration costs Registration and legal fees -2,346 0 
Financial costs Interest   -1 0 
Financial costs Bank charges   -427 -159 
Financial costs/proceeds Foreign exchange losses/gains -3,216 2,075 
Operating income Donations (in) – Running costs 7,580 5,044 
Operating income Donations (in) – Choco Bonus 384,225 382,496 
Other operating costs Donations (out) -384,225 -382,496 
Result Result   0 0 

 

The private foundation known as the Next Generation Cacao Foundation 
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