SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZDZIAT,ALNOSCI
FUNDACJI WIEWIoRKI JULII
ZA ROK 2016

1)

Dane rejestracyjne Fundacji:

1.

Fundacja Wiewi6rki Julii powstala we wrzeSniu 2005 roku z inicjatywy fundatora,
dr Dzulietty Kiworkowej.

2.

Siedziba i adres Fundacji oraz adres do korespondencji:

00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 28
Adres po czty el ektronicznej : fu ndacj a@wiewiorkaj ulia.pl
Data ustanowienia Fundacji aktem notarialnym: 1210912005 r.
Nr KRS: 0000241384
Data wpisu do KRS: 1910912005 r.
Data uzyskania statusu OPP: 03/0212012 r.
REGON: 140252917
NIP: 9512165795

3.

Fundacja dziala na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicE, zosta\a powolana na
czas ni eokreSlony, mohe prowadzid dziaLalno 3(, go spodarcz4.

4.

Struktura organrzacyjna Fundacji:
Zurzqd Fundacji:
Prezes Zarz4du - Dzulietta Kiworkowa
Wiceprezes Zarzydu - Emma Kiworkowa- Prokopowicz
Rada N adzo r cza F an dacj i :
Boguslaw Andrzej Kucicki
Jolanta Walentyna Cyburt
Paulina Karolina Woias

5.

Cele dzialalnoSci statutowej to m.in.:

niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologrcznej i medycznej osobom jej
potrzebuj4cym, a w szczeg6lnoSci dzieciom oraz mlodzie?y z wadami rozwojowymi,
osobom starszyrn i niepelnosprawnym;
niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej dzieciom oraz
mlodzie2y z plac6wek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastgpcza;
regularne bezplatne konsultacje r przeglqdy grup dzieci w wieku przedszkoln).m na
terenie woj ew6dztw a mazowieckiego

;

wspieranie i organizow ame dzialah zwtqzanych z opiek4 stomatologi czn4 | medycznq nad

dzielmi oraz mlodzielq z wadami rozwojowymi, osobami starsz5rmi
i niepelnosprawnymi;
pomoc i programy na rzecz dzieci i rrilodzie?y, maj4ce na celu propagowanie zasad
higieny i zdrowego stylu zycia wSr6d dzieci i mlodzie?y.

6.

Fundacja prowadzila dzialalnoSi gospodarcz4 w zakresie zgodnym z zapisem w statucie
i KRS. W roku 2016 w ramach prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej Fundacja sprzedawala
artykuly takie jak koszulki lrundacji oraz artykuly do higieny jamy ustnej. Doch6d ze
sprzeda2y zostal przeznaczony na cele statutowe Fundacji. Doch6d z dzialalnolci
gospodarczej wyni6sl 18 096,51 zl. Stosunek przychodu osi4gnigtego z dzialalnoSci
gospodarczej do przychodu z pozostalych1r6del wyni6sl 7,80 oA.
ZaloLyciele Fundacji sw6j czas orazzgromadzone Srodki materialne postanowiliprzeznaczy1
na pracA na rzecz dziecr w szazegolnych, czgsto najtrudniejszych sytuacjach Zyciowych.
Gl6wnym, szeroko pojgtym celem dzialalnoSci Fundacji jest niesienie wszelkiego rodzaju

8.

i

medycznej osobom jej potrzebuj4cym, a w szczeg6lnoSci
dzieciom orazmlodzie?y zplac6wek socjalnych, typu dom dzieckaotazrodzinazastEpcza.
W roku 2016 Fundacja zreahzowala cele statutowe w oparciu o kapital statutowy oraz
poprzez pracA spoleczn4 wolontariuszy.

pomocy stomatologicznej

Odbiorc4 Swiadczeri Fundacji byli wychowankowie rodzinnych dom6w dziecka tj:
1. Zespolu Malych Form Opieki i Wychowania,,Chata", Warszawa ul. Bohater6w 50
Filia ,,Pralatowska", Warszawa ul. Pralatowska2 m. 52
Filia ,,Chelm2yhska", Warszawa ul. Chelm2yriska 27135 m. 34
Filia,,Oszmiariska", Warszawa ul. Oszmiariska 10 m. 18
2. Dom Dziecka Nr 1 ,,Nasz Dom" im. Maryny Falskiej, Warszawa Al. Zjedno czenia 34

3.

Dom Dzieckanr 4, Filia nr 1, Warszawa ul. Kontuszowa 18

Opiek4 objgtych bylo wielu wychowank6w ww dom6w dziecka. Podobnie jak w latach poprzednich
akq a byla podzielona na cztery etapy :

Akcja

szkoleniowo-demonstracyjna, w kt6rej dzieci instruowane byly o zasadach
zachowani a, polqczona z pokazemj ak prawidlowo szczotkowa6 uzgbienie;
Akcja przegl4du, w kt6rej lekarze - wolontariusze dokonywali przegl4du uzgbienia dzieci;
Akcja profilaktyki, w kt6rej dzieci poddane byly zabiegom higienizacji i fluoryzacji
uzgbienia;

Akcja leczenia, w kt6rej dzieci poddane zosta\y w zalehnoSci od plan6w leczenia zabiegom
stomato I o gii zachowawczej, endo do ncji, zabie gom orto don ty czny m.
Nieustannie prowadzona byla akcjabezplatnych badari stomatologicznychw ramach cyklu,,Podr6ze
Wiewi6rki Julii". Badania odbywaj4 sig cyklicznie, w kuzdy czwartek i pi4tek, na terenie calej
Polski. Kahda plac6wka - szkola, dom dziecka moZe zgNosi(, sig do udzialu w bezplatnej akcji
poprzez wypelnienie formularza na stronie fundacji www.wiewiorkajulia.pl. Powy2sze dzia\anie

pozwolilo na przygotowanie dokumentacji medycznej obrazujqcej stan jamy ustnej malych
pacjent6w, a takhe na opracowanie harmonogramu badari i mapy dla projektu Dentobus Wiewi6rki
Julii. Dodatkowo w ramach ww. projektu, Fundacja Wiewi6rki Julii organizowalabezplatne badania
stomatologiczne na piknikach rodzinnych maj4cych na celu promocjg zdrowia, podczas kt6rych
dzieci i rodzice korzystaj4 zbezplatnych indywidualnych konsultacji stomatologicznych.
Wolontariusze Fundacji Wiewi6rki Julii w ramach projektu Podr62e Julii: Slupsk przeprowadzili
bezplatne badania stomatologiczne wSr6d uczni6w slupskich gimnazj6w. W badaniach wziglo udzial
blisko 600 dzieci. Projekt zrealizowarro w ramach zadaniapublicznego z zakresuochrony i promocji

zdrowia zleconego przez Prczydenta Miasta Slupska Pana Roberta Biedronia,

byl

on

wsp6lfi nansowany ze srodk6w otrzymany ch z budhetu Miasta Slupska.
Ponadto Fundacja wsp6lpracowalaz llrzgdami Gmin/Miast w Elbl4gu, Pleszwie, GrudziEdzu, Bialej
Rawskiej, Skierniewi cach, Zyrardowie i Belchatowie, w kt6ry chlqcznie przebadano 531 1 dzieci.

W 2016 roku rozpoczgto

przygotowania do otwarcia trzech filii Fundacji Wiewi6rki Julii w Krakowie, Gdarisku i Poznaniu. Podjgto takZe pierwsze kroki do uruchomienia sieci Partnerskich
Gabinet6w Fundacji.
Pod koniec roku zorganizowano akcjE 7 days,7 stars, 7 ways. Podczas wydarzenia organizowanego
przez Empire Events, restauracjg Stixx Bar and Grill oraz Fundacjg Wiewi6rki Julii gwiazdy

polskiego show biznesu gotowaly dla goSci restauracji. Pieni4dze
przeznaazone na rzecz Fundacji Wiewi6rki Julii.

z

kazdego rachunku zostaly

W 2016 roku odbyly sig teZ kolejne podr62e do Armenii. Podczas wyjazd6w Fundacja Wiewi6rki
Julii kontynuowala leczenie ponad 100 niepelnosprawnych dzieci z domu dziecka.

2)

Informacja finansowa

Przvchodv z dzialalno5ci statutowei
darowizny od os6b frzycznych
darowizny od os6b prawnych
przychody z lo/o podatku
dotacja z Miasta Slupsk

126133,85
67 445,36
18 596,30
7 160,00
Og6lem 219 335,51

Koszty dzialalnoSci statutowei

I

Podr6ze Wiewi6rki Julii
Podr62e Julii Slupsk
leczenie i przeglqdy dzieci
Dom Dziecka w Armenii

435,00
7 160,00
59 78t,39
18 911,70
Ogr6lem 87 288,09

Przvchodv z dzialalnoSci sospodarczei
przych6d ze sprzeda?y towar6w w sklepiku
przych6d ze sprzeda?y koszulek

1425,34
17 119,86

Og6lem 18 545,20

Koszty dzialalnoSci sospodarczei
wartoS6 sprzedanych towar6w

448,69

Ogt6lem 448,69

Przvchodv pozostale
uslugi pozostale
zaokr4glenia

18 477,69
0,21

Og6lem 18 477,90

Kosztv pozostale
inne koszty operacyjne
zaol<rqglenia

IOI,46
47,20

Og6lem 148,66

Struktura kosztrfw administracvi nvch
uslugi ksiggowe
podatki i oplaty

tt 052,47

uslugi bankowe

269,94

materiaNy biurowe

754,43

310,00

materialy pozostale

5 547,60

uslugi pozostale

84 597,04

najem

23 997,43

wynagrodzenia

22 615,87

koszty ZUS

847,65

koszty amortyzacji

I

tbezpieczenia OC
uslugi transportowe

3 617,52

145,00

427,30

Og6lem 155172,25

Przychodv finansowe
odsetki od rachunku bankoweso

1,08

Og6lem 1,08

Nadwv2ka przychod6w nad kosztami

1.

Przychody

2. Koszty
3. Dochr6d

256 359,69
243 057,69
13 302,00

Skladki ZUS za XII 2015 platne w 2016 r. w kwocie | 039,24 zl zosta\y zaliczone do koszt6w
danego roku (konto pozabilansowe).
Doch6d podatkowy wyni6sl 12 262,76 zl, bilansowy 13 302,00 zl.
Doch6d w calo5ci przeznaazony jest na dzialalnoSd statutow4 Fundacji.

statutowvch
W 2016 roku Fundacja nie realizowala odplatnych Swiadczeri w ramach cel6w statutowych.

3)

Dane o aktywach i zobowi4zaniachfundacji:

Stosowane metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:

Aktywa i pasywa wyceniono wedlug zasad okreslonych w ustawie o rachunkowoSci, z tym, 2e
wartoSi pocz4tkow4 Srodk6w trwalych ujmuje sig w ksiggach wg cen nabycia lub wyworzenia,
kt6ra w momencie rozbudowy, modernizacji lub ulepszenia jest zwigkszona o poniesione koszty.
Srodki trwale o wartoSci do 3 500,00 zl ujmowane s4 w ewidencji Srodk6w trwalych, a ich
umorzenie ksiggowane jest jednorazowo w momencie przekazania do uzytku.
WartoSci niematerialne i prawne o wartoSci powyzej 3 500,00 zN amortyzowane s4 nastgpuj4co:
Oprogramowanie komputer6w - w ci1gu 2 lat;
Inne wartoSci niematerialne i prawne - w okresie 5 lat;
Stosuje sig amortyzacjg liniow4, a koszty miesigcznych odpis6w amortyzacyjnych
- na podstawie
planu amortyzacji - obciqza sig w miesi4cu nastgpuj4cym po miesi4cu przyjEcia ich do eksploatacji.
Stawki i metody amortyzacji ustalane sQ na podstawie Ustawy z dn. 15 lutego I992r. (Dz. TJ. z
2000r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz.700 i 703).
BILANS

AKTYWA

Stan na 31.12.2016

A. Aktywa trwale
I
Rzeczowe aktywa trwale
l. Srodki trwale
B. Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczo..vqi ch aktyw6w obrotowych
il
NaleZnoSci kr6tkoterminowe
il
Inwestycj e kr6tkoterminowe
1. Srodki pienig2ne
V.
Kr6tkoterminowe rczliczenia miedzvokresowe
Suma aktyw6w:

PASYWA

II.

ilI

Fundusz podstawowy
Zysk (strata) zlat ubieglych
Wynik finansowy netto zarok obrotowy
1. NadwyZka przychod6w nad kosztami

B. Zobowi4zania i rezerwv
I

Zob ow iazani a kr6tkoterminowe

il

1. Wobec pozostalychiednostek
Rozliczenia miedzvokresowe

r 666,40

tr2
tt2

422,63
422,63
4 724,27
133 109,75

Stan na 31.12.20t6

A. Fundusze wlasne
I

10 86s.00
10 865.00
10 865.00
122 244.7s
3 43r.45

125 496.42
4 937.58
r07 256,94
13 302,00
13 302,00
7 613,33
4120,12

4 r20.t2
3 493.2r
Suma pasyw6w:

133 109,75

4)

Dane o zatrudnieniu:

W 2016 roku w ramach dzialalnoSci statutowej w fundacji zatrudniano dwie osoby na umowg
zlecenie i dwie na umowg o praca na stanowisku: psycholog i pracownik administracyjny.
W dzialalno

5)

Sci go spod ar czej

pracownik6w nie zatrudniono.

Dane o wynagrodzeniach:

fundacja wyplacila wynagrodzenia brutto z ty,tv\u um6w zlecenie na kwotg
15 629,45 zl oruz z tltulu um6w o pracA na kwotg 8 081,47 zl. W dzialalnoSci gospodarczej
wynagrodzeri nie wyplacano. Przecigtne wynagrodzenie miesiEczne brutto wynioslo | 975,9T z\'
najwylsze wynagrodzenie miesigczne brutto wyplacone pracownikowi wyniosto 3 493,21 zl.

W 2016 roku

6)

Dane o wysokoSci rocznego lub przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia:

a)

wyplaconego l1cznie czlonkom zauqdu i innych organ6w fundacji:

W 2016 roku fundacja nie wyplacila wynagrodzen czlonkom zarz4du ani innych organow
fundacji.

b)

wyplacone go osobom kieruj 4cym dziaNalnolci4 go spodarcz4:

W 2016 roku

fundacja nie wyptracala wynagrodzeri osobom kieruj4cym dzialalnoSci4

gospodarcz4.

7)

Poiyczki:
Fundacja nie udzielala i nie otrzymywalapo?yczek w roku 2016.

8)

Lokaty i rachunki bankowe:

Fundacja posiada rachunek bankowy

w Banku PKO BP SA o

numerze

58 1020 1156 0000 7502 0II4 9053. Saldo Srodk6w pienigznych na tym rachunku wynioslo na
31.12.2016 r. 19 271,46 zf..

Na koncie w Polskim Ilanku

Sp6ldzielczym

w

Ciechanowie

o

numerze

70 8213 0008 2010 0900 4603 0001 saldo wynioslo 83 483,12 zl.
Srodki pienigZne na rachunkach bankolvych Fundacji na koniec 2016 roku wyniosly razern
102754,58 zl.

9) Akfywa finansowe -

Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji

i

udzia\ow

prawa handlowego.
10) NieruchomoSci - Fundacja nie nabywala nieruchomoSci.

Fundacja w roku 2016 nabyla nastgpuj4ce Srodki trwale:
- aparat Canon o wartoSci brutto | 145,00 zl,
- naazepa na potrzeby Dentobusu o wartoSci brutto 12 300,00 zl.
11) Pozostale Srodki trwale

-

w

sp6lkach

l2)DzialalnoSd zlecona X'undacji - fundacja otrzymala dotacjg w kwocie 7 160,00 zl ztJrzgdu
Miasta Slupsk natealizacjE zadaniEpublicznego pt. Podr6ze Julii Slupsk- profilaktyka.
13)

Informacje podatkowe i kontrohie
Fundacja sklada deklaracjg podptkow4 CIT-8 do Urzgdu Skarbowego Warszawa Wola.
DzialalnoS6 Fundacji nie byla kontfolowanaw 2016 rokuprzez zewnEtzne organy kontroli.

14) Odpisy uchwal Zarz4du

ll/arszawa

3 1. 03.

Fundacji

-

Zarz4dFundacji nie podejmowal uchwal w 2016 r.

20 I 7 r.

BIIJRO R
00-446 Walszawa, uI
tel. +48 22 826 38 "79, k
REGON:950961238,

Zarzqd Fundacji:

KOWE
PROFIT
lok. 4
I5U

A*

M"",h'"flo /o'ucrua4

Warszawa, 31.03.2017 r.

Fundacja Wiewi6rki Julii
Ul. Elektoralna 28
00-892 Warszawa

NIP:9512165795

oSln,LocznNrn aAr.Z4,lDU

Informujemy, Ze rokiem o

Fundacji jest rok kalendarzowy, kt6ry trwa od

01.01. do3l.l2.

Zaru4dFundacji:

l<,asJ.ae
Dr.rtq'e//a h',u o tlcauJa

