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Stichting MF Foundation

Balans per 31 december 2014
31‐dec‐14
EUR

1‐jan‐14
EUR

ACTIVA
Inventaris
Vorderingen
Fondsen
Liquide middelen

9.481
55.213
26.804
2.146.877

10.879
39.190
26.777
2.144.685

2.238.375

2.221.531

1.849.648
107.928
225.000
48.271
7.528

1.916.702
‐67.054
225.000
123.530
23.353

2.238.375

2.221.531

PASSIVA
Eigen vermogen
Resultaat lopend boekjaar
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Schulden op korte termijn

Exploitatierekening
2014
EUR
Baten
Donaties
Resultaat fondsen
Interest
Overige baten

17.414
206.284
24.956
0

Totaal baten

248.654

Lasten
Sponsoring
Bureaukosten
Afschrijvingskosten
Interest
Overige kosten

92.712
0
1.398
0
46.616
140.726

Exploitatieresultaat

107.928

Stichting MF Foundation
Specificatie Sponsoring 2014
Artsen zonder grenzen
Bart Foundation
Bella Donna
Natuurmonumenten
RFC Haarlem
St. Greenpeace Nederland
Stichting BHVLP
Stichting Cliniclowns Nederland
Stichting Ontdekhoek Rotterdam‐Rijnmond
Stichting Oxfam Novib
Stichting Pijn bij Kanker
Stichting Wereld natuur Fonds
Warchild
Wereld Kanker Onderzoek
Overige sponsoring

55
55
10.000
33
2.000
33
1.240
110
1.000
33
2.045
43
50.000
99
25.966
92.712

Stichting MF Foundation

Algemeen
Stichting MF Foundation stelt zich ten doel het inzetten voor algemeen nuttige belangen
zowel binnen als buiten Nederland in de breedste zin van het woord, doch met name
gericht op de bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn van mensen in en
buiten Nederland.
De activiteiten van de stichting zullen in belangrijke mate zijn gericht op mensen met een
geestelijke ‐en/of lichamelijke beperking dan wel aandoening alsmede op de ondersteuning
van andere algemeen nuttige entiteiten in en buiten Nederland.
De activiteiten van de stichting zullen onder meer bestaan uit: het stimuleren, faciliteren en
financieren van wetenschappelijk onderzoek, het faciliteren van (aangepast) woongenot, het
financieren van vakanties en dagtochten, het verstrekken van financieringen, het stellen van
garanties en borgstellingen tegen tarieven die liggen onder de geldende marktprijzen; alles
in de breedste zin van het woord. Om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken zal de
stichting trachten vermogen bijeen te brengen en, met het oog op het waarborgen van de
continuïteit van de stichting, trachten dat vermogen in stand te houden. De stichting beoogt
niet het maken van winst. Behaalde rendementen zullen worden aangewend ten behoeve van
de doelstelling.

Toelichting Balans per 31 december 2014
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde.
De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde, waarbij indien noodzakelijk
een voorziening voor het risico van dubieuze vorderingen in mindering is gebracht.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verliezen worden genomen indien zij voorzienbaar zijn.

Toelichting Exploitatierekening 2014
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
De vaste activa en inventaris wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijs.

