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          Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc 
                                                       lipiec 2014r. 

 
Miesiąc lipiec w Fundacji to przede wszystkim zebrane pieniądze na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy dla 
osób bezdomnych i ubogich. Na ten cel są także zbierane pieniądze z rozprowadzania produktów Fundacji.  
Wpłaty w tym miesiącu to też wpłaty cele statutowe i działanie Fundacji oraz sprzedaż produktów Fundacji. Tak jak 
to miało miejsce w ubiegłym roku darowizny dotyczące posiłków, intencji mszalnych, jadłodajni są przelewane na 
konto Klasztoru i księgowane jako rozrachunek z Klasztorem, a następnie przeksięgowywane na Darowizny 
przekazane kosztów statutowych. Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS pracowników  
i opłaty za faktury. W lipcu wydatki, jeśli chodzi o wynagrodzenia dotyczyły tylko pracowników, gdyż umowy z 
psychologami są zawierane kwartalnie na zakończenie każdego miesiąca kwartału.  Składki do ZUS były 
odprowadzane od umowy o pracę w związku z zatrudnieniem jednego pracownika. Podatek do Urzędu 
Skarbowego, zaś był odprowadzony od pracowników zatrudnionych w Fundacji i psychologów. Wydatki w lipcu  
to także wypłaty z konta i wpłata do kasy na prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów:  różańców i mydełek w różnych kanałach dystrybucji:  
parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie.  Wpłaty gotówkowe w lipcu to także wpłaty z konta i wpłata na 
prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. Wypłaty gotówkowe, w tym  miesiącu to także opłaty 
za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały używane i potrzebne 
do wspierania akcji Fundacji, realizacji projektu Anioł w Warszawie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

L.p Wpłata na konto Kwota L.p Wypłata z konta Kwota

1 Budowa KOP 997,23 1 ZUS 1471,47

2 Cele statutowe 470,00 2 Urząd Skarbowy 594,00

3 Jadłodajnia 630,02 3 Opłata za faktury 885,57

4 Darowizna 3082,56 4 Wynagrodzenia pracowników 3800,00

5 Nieśmiertelniki 15,00 5 Wyłata gotówki z banku 1000,00

6 Pielgrzymka 6033,29 6 Koszty bankowe 12,00

7 Posiłki 179,69 7

8 Darowizna PIO 132,00 8

9 Zamówienia sklepikowe 66,50 9

RAZEM 11606,29 RAZEM 7763,04

L.p Wpłata do kasy Kwota L.p Wypłata z kasy Kwota

1 599,00 1 Opłata za faktury gotówkowe 1578,22

- mydełka 147,00 2

- różańce 452,00 3

2 Wpłata gotówki 1000,00 4

3 Darowizna 1500,00 5

RAZEM 3099,00 RAZEM 1578,22

Przychód ze sprzedaży 
produktów



Fundacja Kapucyńska                           Warszawa,10.09.2014r.                                                              
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 
 

                Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc 
                                                  sierpień 2014r. 

 
Miesiąc sierpień w Fundacji to przede wszystkim zebrane pieniądze na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy 
dla osób bezdomnych i ubogich. Na ten cel są także zbierane pieniądze z rozprowadzania produktów Fundacji.  
Wpłaty w tym miesiącu to też wpłaty cele statutowe i działanie Fundacji oraz sprzedaż produktów Fundacji.  
Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS pracowników i opłaty za faktury. W sierpniu 
wydatki, jeśli chodzi o wynagrodzenia dotyczyły tylko pracowników, gdyż umowy z psychologami są zawierane 
kwartalnie na zakończenie każdego miesiąca kwartału. Składki do ZUS były odprowadzane od umowy o pracę w 
związku z zatrudnieniem jednego pracownika. Podatek do Urzędu Skarbowego, zaś był odprowadzony od 
pracowników zatrudnionych w Fundacji i psychologów. Wydatki w sierpniu to także wypłaty z konta i wpłata do 
kasy na prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów:  różańców i mydełek w różnych kanałach dystrybucji:  
parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie.  Wpłaty gotówkowe w lipcu to także wpłaty z konta i wpłata na 
prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. Wypłaty gotówkowe, w tym  miesiącu to także opłaty 
za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały używane i potrzebne 
do wspierania akcji Fundacji, realizacji projektu Anioł w Warszawie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

L.p Wpłata do kasy Kwota L.p Wypłata z kasy Kwota

1 286,00 1 Opłata za faktury gotówkowe 5061,52

- mydełka 140,00 2

- różańce 146,00 3

2 Wpłata gotówki 6500,00 4

3 Darowizna 0,00 5

RAZEM 6786,00 RAZEM 5061,52

Przychód ze sprzedaży 
produktów

L.p Wpłata na konto Kwota L.p Wypłata z konta Kwota

1 Budowa KOP 1335,00 1 ZUS 1471,47

2 Cele statutowe 1270,00 2 Urząd Skarbowy 456,00

3 Jadłodajnia 210,00 3 Opłata za faktury 6263,70

4 Darowizna 2305,00 4 Wynagrodzenia pracowników 3800,00

5 Nieśmiertelniki 0,00 5 Wyłata gotówki z banku 6500,00

6 Pielgrzymka 950,00 6 Koszty bankowe 12,00

7 Posiłki 150,00 7 Wpłata na golgotę Młodych 1500,00

8 Darowizna PIO 0,00 8

9 Zamówienia sklepikowe 106,50 9

10 Anioł 310,00

RAZEM 6636,50 RAZEM 20003,17



Fundacja Kapucyńska                                    Warszawa,10.10.2014r.                                                              
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 
 

                  Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc 
                                                   wrzesień 2014r. 

 
Miesiąc wrzesień w Fundacji to przede wszystkim zebrane pieniądze na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy 
dla osób bezdomnych i ubogich. Od miesiąca września zostało podwyższone wynagrodzenie Alicji Gawor w 
związku ze zmianą pełnionego stanowiska. Na ten cel są także zbierane pieniądze z rozprowadzania produktów 
Fundacji. Wpłaty w tym miesiącu to też wpłaty cele statutowe i działanie Fundacji oraz sprzedaż produktów 
Fundacji. Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS pracowników i opłaty za faktury. W 
sierpniu wydatki, jeśli chodzi o wynagrodzenia dotyczyły tylko pracowników, gdyż umowy z psychologami są 
zawierane kwartalnie na zakończenie każdego miesiąca kwartału. Składki do ZUS były odprowadzane od umowy  
o pracę w związku z zatrudnieniem jednego pracownika. Podatek do Urzędu Skarbowego, zaś był odprowadzony 
od pracowników zatrudnionych w Fundacji i psychologów. Wydatki we wrześniu to także wypłaty z konta i wpłata 
do kasy na prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów:  różańców i mydełek w różnych kanałach dystrybucji:  
parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie.  Wpłaty gotówkowe w lipcu to także wpłaty z konta i wpłata na 
prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. Wypłaty gotówkowe, w tym  miesiącu to także opłaty 
za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały używane i potrzebne 
do wspierania akcji Fundacji, realizacji projektu Anioł w Warszawie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

 

L.p Wpłata do kasy Kwota L.p Wypłata z kasy Kwota

1

Przychód ze 

sprzedaży produktów 3068,00 1 Opłata za faktury gotówkowe 1960,43

- mydełka 1955,00 2

- różańce 1113,00 3

2 Wpłata gotówki 1950,00 4

3 Darowizna 0,00 5

RAZEM 5018,00 RAZEM 1960,43

L.p Wpłata na konto Kwota L.p Wypłata z konta Kwota

1 Budowa KOP 425,00 1 ZUS 1467,98

2 Cele statutowe 2230,00 2 Urząd Skarbowy 456,00

3 Jadłodajnia 130,00 3 Opłata za faktury 829,87

4 Darowizna 4384,00 4 Wynagrodzenia pracowników 5000,00

5 Nieśmiertelniki 15,00 5 Wyłata gotówki z banku 1950,00

6 Pielgrzymka 0,00 6 Koszty bankowe 12,00

7 Posiłki 106,77 7 Wpłata na golgotę Młodych 0,00

8 Darowizna PIO 88,00 8

9 Zamówienia sklepikowe 100,00 9

10 Anioł 0,00

RAZEM 7478,77 RAZEM 9715,85



Fundacja Kapucyńska                                     Warszawa,10.11.2014r.                                                              
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 
 

                  Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc 
                                                październik 2014r. 

 
Miesiąc październik w Fundacji to przede wszystkim zebrane pieniądze na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy dla osób bezdomnych i ubogich. Na ten cel są także zbierane pieniądze z rozprowadzania produktów 
Fundacji. Wpłaty w tym miesiącu to też wpłaty cele statutowe i działanie Fundacji oraz sprzedaż produktów 
Fundacji. Wydatki z konta to wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS pracowników i opłaty za faktury. W 
październiku wydatki, jeśli chodzi o wynagrodzenia dotyczyły tylko pracowników, gdyż umowy z psychologami są 
zawierane kwartalnie na zakończenie każdego miesiąca kwartału. Składki do ZUS były odprowadzane od umowy o 
pracę w związku z zatrudnieniem jednego pracownika. Podatek do Urzędu Skarbowego, zaś był odprowadzony od 
pracowników zatrudnionych w Fundacji i psychologów. Wydatki w październiku to także wypłaty z konta i wpłata 
do kasy na prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów:  różańców i mydełek w różnych kanałach dystrybucji:   
parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie.  Wpłaty gotówkowe w lipcu to także wpłaty z konta i wpłata na 
prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej. Wypłaty gotówkowe, w tym  miesiącu to także opłaty 
za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały używane i potrzebne 
do wspierania akcji Fundacji, realizacji projektu Anioł w Warszawie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 

L.p Wpłata do kasy Kwota L.p Wypłata z kasy Kwota

1

Przychód ze 

sprzedaży produktów 489,00 1 Opłata za faktury gotówkowe 5027,23

- mydełka 304,00 2

- różańce 185,00 3

2 Wpłata gotówki 5500,00 4

3 Darowizna 0,00 5

RAZEM 5989,00 RAZEM 5027,23

L.p Wpłata na konto Kwota L.p Wypłata z konta Kwota

1 Budowa KOP 933,00 1 ZUS 1467,98

2 Cele statutowe 1937,60 2 Urząd Skarbowy 657,00

3 Jadłodajnia 830,87 3 Opłata za faktury 4224,80

4 Darowizna 2090,00 4 Wynagrodzenia pracowników 4120,00

5 Nieśmiertelniki 0,00 5 Wyłata gotówki z banku 5500,00

6 Wpłata na konto 9000,00 6 Koszty bankowe 6,00

7 Posiłki 150,00 7

Wypłata z konta i wpłata na 

konto 9000,00

8 Darowizna PIO 88,00 8

9 Zamówienia sklepikowe 229,50 9

10

Akcja Bezdomni dla 

Bezimiennych 5000,00

RAZEM 20258,97 RAZEM 24975,78


