SPRAWOZDANIE Mf, RYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDAcJI wlnwlónxl .lur-rr
zA RoK 2015

1) Dane rejestracyjne Fundacji:
1

,

2.

Fundacja Wiewiórki Julii powstała we wrześniu2005 roku z inicjat},\i/y fundatola,
dr Dżulietty Kiwolkowęj.

Siedziba i adre§ Fundacji olaz adre§ do korespondencji:

00-8aż Warsza\Ą a, ul, Elekloralna 28
Adres pocży elektronicznej: fundacja@wiewiorkajulia.pl
Data ustanowienia Fundacji aktąn notarialn]'r,r. l2/o9l2o0l5 l.
Nr KRs: 0000241384
Data wpisu do KRs: I9/o9l2005 t.
Data uzyskania statusn oPP| 03l02l2ol2r,

REGoN:140252977
NIP:9512165795

3.

Fundacja działa na tęrenie Rzecz}?ospolitęj Polskiej oraz za g/:ar]icą, została powołana na
czas nieokeślony, możę prowadzić dziŃalność gospodarczą.

4,

Srruklura organizacyjna Fundacji:

zarzqd Fundacji:

Zaftąd\] Dżulietta Kiworkowa
wiceptezęs Zaźądu- Emma Kiworkowa- Rączkowska
Pręzes

Rada Nad7ołcza Fun dacj i :
Marta Katarz}na Prza§nek
Bogusław Andrzej Kucicki
Jolanta Walentyna cybuń

5, cele

-

-

dzialalności statulowej to m.in.:

niesięnię wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej
potrzebując)łn, a w szczególności dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowl,rni,
osobom starsz},rn i nięełnosprawnym;
ni9§ienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej dzięciom oraz
młodzieży z plaówek §ocjalnych, typu dom dziecka oruzrodzilazastępaza;
Iegulamę bezpłatnę konsultacje i ptzesądy gnrp dzieci w wieku przedszkolnlłn na
terenię województwa mazowieckiego;
wspieranie i organizowane działń zwlązutych z opięĘ stomatologiczlą i medyczną nad,

dzieómi oraz m|odzieżą z wadarni rozwojowymi, o§obami starsu}łni i

-

niepełnospmwn}łni;
pomoc i proglamy rla rzecz dzięci i mlodńźy, mające na celu propagowanie zasad
higieny i zdTowego stylu źycia wśród dzieci i n]łodzięży.

Fundacja prowadziła działalnośćgospodarcuą w Zakresie Zgodn}łn z Zapisem w statucie i
KRS. W roku 2015 w ramach prowadżonej działalnościgospodarczcj Fundacja sprzeclawała
artykuły takie iak koszulki Fundacji oraz ańykuły do higicny jamy ustnej. Dochód ze
działalności
sprzedaży Został pfteznaczo].ry na cclc statutowe Fundacji, Dochód
działalności
gospodalczej wlniósł 24643,94 zł, Stosunck przychodu osiągniętego
gospodarcze,j do przychodu z pozostałych źródeł wyniósł 22,79 %,
,7.
ZałożycieleFundacji swój cza§ oTaZ Zgromadżone środkimaterialne postanowili przeznaczyć
na pracę na rzecz dzicci w szczególnycl! często najtrudniejszych s}tuacjach życiowych.
Główn}Ąn. szeroko pojetym celem działalnościFundacji jcst llicsienie wszelkiego rodzaju
pomocy stomatologicznej medycznej osobom jej potrzcbując}Ąn, a w szczegóiności
dzieciom oraz nrłodzicży z placówek socjalnych, tlpu dom dziccka oraz rodzina zastępcza.
8. W roku 2015 Fundacja zrealizowała cele statutowe w oparciu o kapitał statutowy oraz
popżez placę społeczną wolontańuszy.

6.

z
z

i

Odbiorcą świadczcń Funclacji byli wychowankowie rodzinnych domów dziecka tjI
Zespołu Małych Fonn opicki i Wychowania.,chata", walszawa ul, Bohatcrów 50
Fj]ia ,.Prałatowska". Warszawa ul, Prałatowska 2 m, 52

Filia..Chełmzylska", Warszawa ul, Chełmżńska 27135 m. 3.ł
Filia ..Oszmiańska", Walszawa u1. Oszmiańska l0 m, 18
Opicką objętych było wiclu wychowaŃów ww domów dziccka, Podobnie jak w latach poprzednicl,t
akcja byla podzielona na cutery otapyi

Akcja

-

szkoleniowo-demonstracyjna,

w

której dżieci instruowanc były o

zasaclach

zachowania, połączona z pokazem jak prawidłowo szczotkować uzębienie;

1ekaźe wolontańuszę dokonywali przeglądu uzębienia dzieci;
Akcja profilaktyki, w której dzicci poddane były Zabiegom higienizacji i fluoryzacji
Akcja przoglądu, w której
uzębienia;

Akcja leczenia, w którcj dzięci pod(lane zostały w zależnościod planów leczęnia Zabiegom
stomato1o

gii Zachowawczcj, cndodoncji. zabiegom ońodontycżn}łn.

Nieustannic prowadzona była akcja bezpłatnych badań stomatologicznych w 1amach cyklu ,.Podróżc
WiewióŃi Julii''. Badania odblłva.ją się cyklicznic, w każdy czwai!ęk i piatek, na telenie całej
Polski, Każda placówka szkoła, don dziecka może zgłosić się do udziału w bczpłatnej akcji
poprzcz w;pelnienie fomularza na stronie fundacji www.wiewiolkajulia.pl, Powyższe działanic
pozwoliło na przygotowal,ie dokumentacji mcdycznej obrazu.jącej stan jamy lrstnej małych
pacjentów, a także na opracowanie harmologramu badań imapy dla projektu Dentobus Wiewiót,ki
Julii. Dodatkowo w ramach ww. projektu, Fundacja Wiewiórki Julii organizowała bezpłatne badania
stomatologiczne na piknikach rodzinnych ma.jących na celu promocję zdrowia. podczas któryclr
dzieci i rodzice korzystają z bezpłdtnych indywidualnych konsultacji stonatologicznych, Tylko w
20l 5 roku Fundacja wzięła udzjał w 7 takich przedsięwzięciach. Nowyn wyzwaniem były bezpłatlc
badania stomatologicznę olaz szkolenie w Ośrodku Osób Niepełnosplawnych na warszawskiej Woli.

Wolonta usze Fundacii Wiewiór,ki Julii rv ramaclr projektu Podróżc Julii; Słupsk przeprowaclzili
bezpłatnę badania stomatologiczne wś!ód uczniów słupskich podstawówek. Do udziału w proiękcie
łącznie zgłosib się ponad 4700 dzieci w więku od 6 do 13 roku zycia. Projekt został podziclony na
dwa etapy, w badaniaoh wzięło udział blisko 4000 dzieci. Projekt zrealizowano w lamach zadania

publicznego Z zakesu ochrony i plomocji zdlowia Zleconęgo pIZeZ Prezydęnta Miasta Słupska Pana
llobcrta Biedronia, był on współfinansowany ze środków otrz)łnanych z budzetu Miasta słupska,

W ramach umowy o współpracy w zakresie wymiany usług pomiędzy Fundacją a Glob Cab Taxi

dzieci pracowników korporacji zostały objęte podstawową opieką stomatologiczną. Od 1 stycznia do
końca wrzcśnia20l5 Fundacja przeprowadziła bezpłatne konsultację i bczpłatne leczenie,

W 2015 roku Fundacja kont}nuowała Współpracę z Zarządem Wojewódzkim NSZZ PolicjantóW

Komcndy Stołeczncj policji oraz Fundacją Wspalcia Policjantów. Plogram ma na celu żapewnięnię
opieki stomatologicznęj dziccion człoŃów NSZZP KSP. w ramach współpracy kontynuowała
leczenic stonatolo8iczne 100 dzicci zgłoszonych do projęktu. Dzieciom przysłu8iwała równieź
bezpłatna konsultacja otodoniycżna, Zaźąd NSZZP KSP pokrył jedynie koszty matcrjałów
wykorzystanych podcżas leczenia,
W 2015 roku odbyły się też kolejne podróżę do Amenii, Podczas wyjazdu Fundacja WiewióIki Julii
kontynuowała lcczenie ponad 100 niepełnosprawnych dzieci z domu dziecka,

2) Informacja linansowa
Przychody z dziaIalności statutowei

-

dalowizny od osób tizycznych
darowizny od osćrb prawnych
przychody z 1% podatku
dotacja ż Miasta Słupsk
pźychody od Fundacji Wsparcia Policjantów

E8 825,00

l3 175,50

10 513,,10
15 560,00
17 500,00

Ogólem 145 573,90

ko§zĘ działalnościstatutowei

-

podróze więwiórki Julii
Podróże Julii Słupsk
Akcja Melcedes Benz
leczenie i przeglądy dzicci
Dom Dziecka w Annenii

1

15

I7
21

l4

246,29
819,98
I73,31
831,58
533,33

ogólem 70 604,49
P17vChody z d/iałalnośći[o\nodarczei

-

że sprzędaży towarów w sklepiku
przychód Ze sprzedMy koszulek
pr7,yc|:Lód,

27 3'73,50
5 231.43

Ogólem 32 604,93

ko§ztv działalnościgo§Dodarczei
wafiośćsprzedanyclr towarów

,7

Ogółem 7 960,99

960,99

przvchody Dozostałc

-

500,00

usługi reklamowe
odszkodowal,ia
Zaokląglenia

3"1,28

28,53

ogółem 565,81
ko§ztv pozośtałc

-

inne koszty opcracyjne
zaokrąglenia

554,50
0,3,7

ogółem 55,1,87

struktura ko§ztów administracvinych

-

usługi księgowe
podatki i opłaty

-

koszty ZUs

3 569,36

ubezpieczenia oC, NNW

I

u§ługi

9 93I,02
140,00

baŃowe

336.40

usługi pocztowę

33,2o
313,04

usługi intemetowe
mateńały biuowe

2l0,90
l356,53
§ 7714§
1

matęńały pozostałe
u§ługi pozostałe

22 061 ,54
22 434,26

najern

wynagrodzęnia

usługi tlansportowc

,713,00

631,78

ogólem 69 534,48
przychody finansowe

-

od§ętki od rachunku bankowego 0,41
OgóIem 0,,ll

Nadwyżka Drzvchodów nad ko§ztami

1. Przychody
2. Koszty
3. Dochód

118 715,05

l48 65.ł,83
30 090,22

Koszty niepodatkowc to składki ZUS płatne w 2016 l, w kwocie I039.24 zl.
Dochód podatkowy wlniósł 3 l 129.46 zł, bilansowy 30 090,22 zł,
Dochód w cabściprzeznaczony j est na działalnośćstatutową Fundacji,

statutowvćh
W 20l5 roku Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeńw ramach celów statutowych,

3)

Dane o akĘlłach i zobowiązaniach fundacji:

Stosowanę metody Wyceny aktywów i pasyrłów:

Aktywa i pasyrła wyceniono według zasad okrcślonych w ustawie o lachuŃowości, z t}łn, żę
waf,tośćpoczątkową środków trwałych ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wfiworzenia,
która w momencię rozbudowy, modemizacji lub ulepszenia jest żwiększona o poniesione koszty.
Srodki trwałe o wartości do 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, a ich

umorzenie księgowanę jest jednorazowo w momencię przekazania do uż},tku.
Wartości niematerialne i pąwne o wai.tości powyżej 3 500,00 zł amort)zowanę §ą następująco:
oprosamowanie komputelów - w ciągu 2 lat;
lnne wartości nięmaterialne i prawne - w okę§ię 5 lat;
Stosuje się amońyżację liniową, a koszty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych na pod§tawie
planu amortyzacji - obciąża się w miesiącu następując}łn po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji.

-

stawki i metody anortyzacji ustalane §ą na pod§tawie Ustawy z dn. 15 l.JtęEo 1992r. (Dz. U. z
2000r, Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703).

AKTYwA

BILANs
stan na 31.12.20l5

A. Aktywa tnvale
B. Altty}va obrotory€
l.
Zapasy rzeczowych aktFłów obrotowyoh
IL
Należnościklótkoterminowe
II.
lnwestycjc krótkoterminowę
1, Srodki pieniężnę
Krótkolenninowe rozliczenia międzyokJesowe
suma aktywów;

A.

PAsYwA

ll2

381.5.1

112 381.54
2 707;7 0

l20 245,24
Stan na 31.12.20l5

Fundusze wlasne

L
Il,

FundusZ podstawoWy
Zy.sk (strata) z lat ubiegłych
W)rrik firransowy netto za lok oblotowy
1 , NadwyZka przychodów nad kosztami
I]. Zobowiazania i rezćr.wv

IIL
].

0,00
120 ż45,24
3 98L.60
I1,74,40

Zobowiązaniaklótkotenninowc
2. Wobec pozostałych jednostęk

Suma paslrvów:

1lż 194,42
:l937,58

,7,]

166,62
30 090.22
30 090.22
8 050.82
8 050,82
8 050,82
120 ż45,24

4)

Dane o zatrudnieniu:

W 2015 roku w ramach działalnościstatutowej w fundacji zatrudniano dwie osoby na umowę

zlęcęnie i dwie na umowę o placę na stanowi§ku lekarz stomatolog i psycholog. W działalności
gospodarczej pracowników nie zatrudniono.

5) Dane

o

wynagrodzeniach:

W 2015 roku fundacja wypłaciła w;łragrodzenia brutto z ł,tułuumów zlecenie na kwotę
22 434,26 zł olM z t ,lŃ\l umów o pracę na kwotę 11 265,20 ń. §,I działalnościgospodarczej
wynagrodzeń nie wypłacano. Ptzęciętnę w},rragrodzenie miesięczne brutto wynio§ło 2 808,29 zł,
najwyższę w}Ąragrodzenie mię§ięcznę brutto wlpłacone pracownikowi w}łńo§ło 5 618,00 zł.

6) Dane

o tyy§okości rocznego

lub przeciętn€go

mie§ięczn€go

a) wlpłaconego łącznie członkom zarządu i innych

w

b)

wynagrodzenia:

organów fundacji:

2015 roku fundacja nie wlpłaciła wlmagrodzęń człoŃom zatządl ali innych organów
fundacji,
Wlpłaconego osobom kierującym działalnościągospodarczą:
W 2015 roku fundacja nie wlpłacała wyragrodzeń osobom kierującym działalnością
gospodarczą.

7) PoĘczki:
Fundacja nie udzielała i nie otzym}Ąvała pożyczek w roku 2015,

8) Lokaty i rachunki

bankowe:

Fundacja posiada rachunek bankowy

w Banku PKO BP SA o

numqzę
58 1020 1156 0000 7502 0114 9053. Saldo środków pieniężnych na tyn rachunku wyriosło na
31 .12.2015 r. 2 ],16"7 4 zl.

Na koncie w Polskim Banku

Spółdzielczym

w

Cięchanowie

o

numefze

70 8213 0008 20l0 0900 4ó03 000l saldo wyniosło 92 822,91 zł.
Środki pienięzne na rachunkach bankowych Fundacji na koniec 2015 roku wyniosły razern
94 939,65 zł.

9) AkĘwa finansowe - Fundacja nie posiada nabYych obligacji, akcji i udziałów w spółkach
prawa handlowego.
10)

Nieruchomości - Fundacja nię nab}Ąvała nieruchomości.

11)

Pozo§tałe środki trwałe - Fundacja nie nablłłałaśrodków trwałych,

12)

Dział.lnośćzlecona Fundacji

Fundacja otzymała dotację w kwocie 15 560,00 ń z U-rzędu
Miasta Słupsk na realizację zadania publicznego pt. Podróże Julii Słupsk- plofilaktyka.

-

13)

Informacje podatkowe i kontrolne
Fundac.ja składa deklalację podatkową CIT-8 do Urzędu Skarbowęgo Warszawa Wola.
DziałalnośćFundacji nie była kontrolowan a w 2015 rokl przez zęwnętrzn€ organy kontroli,

14)

Odpisy uchwal Zarządu Fundacji - Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał w 2015 r.

l|ttrszawą

3

1.03.20

1

6 r.

Zarąd Fundacji:
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