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Stichting First Health United, Amsterdam

Balans per 31 december 2016

ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Vlottende activa

Liquide middelen -                         -                         

Totaal activazijde -                         -                         

PASSIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Reserves en fondsen

Overige reserves -                         -                         

Totaal passivazijde -                         -                         
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Stichting First Health United, Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

€ € € €

Baten 860                      -                            

Lasten

Kantoorkosten 360                      -                            

Algemene kosten 500                      -                            

860                      -                            

Saldo van baten en lasten -                            -                            
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Stichting First Health United, Amsterdam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de stichting

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting First Health United is feitelijk gevestigd op Science Park 406, 1098 XH te Amsterdam en is ingeschreven bij 

het handelsregister onder nummer 64780945.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting First Health United bestaan uit het bevorderen van life sciences in het algemeen en in 

het bijzonder medisch, biologisch en farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling naar kanker en virale en bacteriële 

pathogenen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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Stichting First Health United, Amsterdam

Toelichting op de balans

Overige reserves

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Stand per 1 januari -                         -                         

Resultaat boekjaar -                         -                         

Stand per 31 december -                         -                         
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Stichting First Health United, Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige bedrijfskosten

2016 2015

€ €

Kantoorkosten 360                     -                          

Algemene kosten 500                     -                          

860                     -                          

Kantoorkosten

2016 2015

€ €

Kosten website 360                     -                          

360                     -                          

Algemene kosten

2016 2015

€ €

Advieskosten 500                     -                          

500                     -                          

Amsterdam,

Stichting First Health United

F.W. Huibregtsen M. de Hond J.W. Bakker

Voorzitter Secretaris Penningmeester
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