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

Warszawa,10.02.2014r.

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc styczeń 2014r.
Styczeń w Fundacji to przede wszystkim zebrane pieniądze na Budowę KOP, cele statutowe
i działanie Fundacji oraz sprzedaż produktów Fundacji. Wydatki z konta to wynagrodzenia dla
pracowników, składki ZUS pracowników i opłaty za faktury.
Wpłaty pieniędzy na konto to pieniądze zebrane na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy oraz
wspierające różnorakie projekty i akcje Fundacji.

1) Wpłaty i wypłaty z konta:
Wpłaty na konto

Wypłaty z konta

L.p.

Tytuł przelewu

Kwota

L.p.

Tytuł przelewu

Kwota

1
2

Darowizny na realizację celów
statutowych Fundacji
Na wsparcie jadłodajni

1371,00
819,61

1
2

Zakład ubezpieczeń
społecznych
Podatek do US

1627,76
833,00

150,00
0,00
3390,00

3
-

Wynagrodzenia
pracowników Fundacji
Pracownicy
Psychologowie

3800,00
3800,00
0,00

2160,00

4
5
6
7

Opłaty za faktury
Koszty bankowe
Wypłata gotówki z banku
Darowizna na Klasztor

39,66
811,78
1710,05

10

Na posiłki dla ubogich
Akcja Termos
Darowizny
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka
Pomocy
Zamówienia sklepikowe
Nieśmiertelniki
Przychody operacyjne - nadpłata
Przychody z zamówień
sklepikowych

11

Zasilenie konta - mydełko

7700,62

12

Zasilenie konta - różańce

3860,00

RAZEM

8822,25

3
4
5
6
7
8
9

RAZEM

15,00
30,17
81,50

7935,78

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów: różańców i mydełek, a także realizacji usług
psychoterapeutycznych.
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 oraz
świadczenie usług psychoterapeutycznych.

2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
Wpłaty do kasy
L.p.

Wypłaty z kasy

Tytuł wpłaty

Kwota

L.p.

1

Usługi psychoterapeutyczne

1400,00

1

2

Przychody ze sprzedaży

10573,00

2

- mydełko Nadzieja

6909,00

3

- różańce bezdomnych
- zestawy świąteczne

3664,00
0,00

4

RAZEM

11973,00

Tytuł wypłaty
Opłaty za faktury
gotówkowe
Rozliczenie usług
psychoterapeutycznych
Wypłata gotówki i wpłata na
konto - mydełko
Wypłata gotówki i wpłata na
konto - różańce

RAZEM

Sporządził: Maciej Sabała
Księgowość i Finanse

Kwota

461,44
1120,00
7700,62
3860,00

13142,06

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

Warszawa,10.03.2014r.

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc
luty 2014r.
Miesiąc luty 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. Wpłaty pieniędzy na konto to także pieniądze z wpłaty ze ślubu w
kwocie 1736 zł. Wpływ na rachunek bankowy to zasilenie konta ze sprzedaży produktów podczas
dystrybucji w parafiach. 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. Zgodnie z ustaleniem z początku roku do przelewanych darowizn na konto Klasztoru z
prowadzoną przez Braci działalnością musimy dodawać kwotę wynoszącą 110 zł za udział Fundacji w
kosztach wywozu śmieci. W lutym 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. W poniższej tabelce widać, że przychody przewyższają koszty o 16 114,31 zł.

1) Wpłaty i wypłaty z konta:
Wpłaty na konto

Wypłaty z konta

L.p.

Tytuł przelewu

Kwota

L.p
.
Tytuł przelewu

1
2

Darowizny na realizację celów
statutowych Fundacji
Na wsparcie jadłodajni

2147,00
930,00

1
2

Zakład ubezpieczeń
społecznych
Podatek do US

1471,47
456,00
3800,00
3800,00
0,00

Kwota

628,37
0,00
4762,00

3
-

1090,00
15,00
0,00

4
5
6

Opłaty za faktury
Koszty bankowe
Wypłata gotówki z banku

1125,56
33,89
700,00

9

Na posiłki dla ubogich
Akcja Termos
Darowizny
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka
Pomocy
Nieśmiertelniki
Przychody operacyjne - nadpłata
Przychody z zamówień
sklepikowych

Wynagrodzenia
pracowników Fundacji
Pracownicy
Psychologowie

49,50

7

Darowizna na Klasztor

277,64

10

Zasilenie konta - mydełko

8005,00

11

Zasilenie konta - różańce

2940,00

RAZEM

4452,56

3
4
5
6
7
8

RAZEM

20566,87

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów: różańców i mydełek w różnych
kanałach dystrybucji: parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie, a także realizacji usług
psychoterapeutycznych.
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 oraz świadczenie usług
psychoterapeutycznych przez psychoterapeutów na podstawie faktury wystawianych na
koniec każdego miesiąca.
Wypłaty z kasy to wypłata gotówki za rozdystrybuowane produkty – mydełka i różańce z
kasy i wpłata na subkonto.
Zgodnie z ustaleniami od początku roku dla osób dystrybuujących produkty Fundacji
zostaje wprowadzone wynagrodzenie wynoszące 15% przychodu w podziale na ilość osób
uczestniczących w danej akcji. Zostały sporządzone umowy o dzieło na okres 01.01.2014 –
28.02.2014r dla osób pomagających w dystrybucji produktów. Umowy wraz z rachunkami
będą sporządzane na zakończenie każdego miesiąca wraz z przedstawieniem podsumowania
z danej akcji i danego wydarzenia.
W poniższej tabelce widać, że koszty przewyższają przychody o 3 871,12 zł.

2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
Wpłaty do kasy
L.p

Wypłaty z kasy

Tytuł wpłaty

Kwota

L.p

1

Usługi psychoterapeutyczne

970,00

1

2

Przychody ze sprzedaży

8321,40

2

- mydełko Nadzieja

5685,95

3

- różańce bezdomnych
- zestawy świąteczne

2635,45
0,00

4

Wpłata gotówki do banku

700,00

RAZEM

9991,40

3

Tytuł wypłaty
Opłaty za faktury
gotówkowe
Rozliczenie usług
psychoterapeutycznych
Wypłata gotówki i wpłata
na konto - mydełko
Wypłata gotówki i wpłata
na konto - różańce

RAZEM

Sporządził: Maciej Sabała
Księgowość i Finanse

Kwota

2141,52
776,00
8005,00
2940,00

13862,52

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

Warszawa,10.04.2014r.

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc
marzec 2014r.
Miesiąc marzec 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. Wpływ na rachunek bankowy to zasilenie
konta ze sprzedaży produktów podczas dystrybucji w parafiach. 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. Zgodnie z ustaleniem z początku roku do przelewanych darowizn na konto Klasztoru z
prowadzoną przez Braci działalnością musimy dodawać kwotę wynoszącą 110 zł za udział Fundacji
w kosztach wywozu śmieci. W lutym 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.

1) Wpłaty i wypłaty z konta:
Wpłaty na konto

Wypłaty z konta

L.p.

Tytuł przelewu

Kwota

L.p Tytuł przelewu

1
2

Darowizny na realizację celów
statutowych Fundacji
Na wsparcie jadłodajni

3065,00
500,00

1
2

Zakład ubezpieczeń
społecznych
Podatek do US

1471,47
456,00

Na posiłki dla ubogich
Akcja Termos
Darowizny
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka
Pomocy
Nieśmiertelniki
Przychody operacyjne - nadpłata
Przychody z zamówień
sklepikowych
Zasilenie konta - mydełko

185,00
0,00
3953,21

3
-

Wynagrodzenia
pracowników Fundacji
Pracownicy
Psychologowie

5720,00
3800,00
1920,00

10495,00
15,00
0,00

4
5
6

Opłaty za faktury
Koszty bankowe
Wypłata gotówki z banku

1783,21
12,00
1100,00

1153,00
0,00

7
8

Darowizna na Klasztor
0,00
Założenie lokaty terminowej 20 000,00

Zasilenie konta - różańce
Przychód od Towarzystwa Ojca
Pio za internet

0,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RAZEM

Kwota

132,00

19793,21

RAZEM

30542,68

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów: różańców i mydełek w różnych kanałach
dystrybucji: parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie, a także realizacji usług
psychoterapeutycznych.
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 oraz świadczenie usług psychoterapeutycznych przez
psychoterapeutów na podstawie faktury wystawianych na koniec każdego miesiąca.
Wypłaty z kasy to wypłata gotówki za rozdystrybuowane produkty – mydełka i różańce z kasy
i wpłata na subkonto.
Zgodnie z ustaleniami od początku roku dla osób dystrybuujących produkty Fundacji zostaje
wprowadzone wynagrodzenie wynoszące 15% przychodu w podziale na ilość osób uczestniczących
w danej akcji. Zostały sporządzone umowy o dzieło na okres 01.03.2014 – 31.03.2014r dla osób
pomagających w dystrybucji produktów. Umowy wraz z rachunkami będą sporządzane na
zakończenie każdego miesiąca wraz z przedstawieniem podsumowania z danej akcji i danego
wydarzenia.

2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
Wpłaty do kasy
L.p

Wypłaty z kasy

Tytuł wpłaty

Kwota

L.p

1

Usługi psychoterapeutyczne

2490,00

1

2

Przychody ze sprzedaży

5343,81

2

- mydełko Nadzieja

3628,11

3

- różańce bezdomnych

1715,70

4

- zestawy świąteczne
Wpłata gotówki do banku
Przychody z tytułu wynagrodzeń

0,00
1100,00
320,40

5

3
4

RAZEM

9254,21

Tytuł wypłaty
Opłaty za faktury
gotówkowe
Rozliczenie usług
psychoterapeutycznych
Wypłata gotówki i wpłata
na konto - mydełko
Wypłata gotówki i wpłata
na konto - różańce
Wypłata wynagrodzeń za
dystrybucję produktów

RAZEM

Sporządził: Maciej Sabała
Księgowość i Finanse

Kwota

709,88
1992,00
0,00
0,00
1157,94

3859,82

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

Warszawa,10.05.2014r.

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc
kwiecień 2014r.
Miesiąc kwiecień 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. Zgodnie z ustaleniem z początku roku do przelewanych darowizn na konto Klasztoru
z prowadzoną przez Braci działalnością musimy dodawać kwotę wynoszącą 110 zł za udział Fundacji
w kosztach wywozu śmieci.
W kwietniu 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, wynagrodzeń psychologów oraz z umów dotyczących dystrybucji produktów Fundacji,
które były podpisane w marcu. Wydatki w kwietniu to także wypłaty z konta i wpłata do kasy na
prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej.

1) Wpłaty i wypłaty z konta:
Wpłaty na konto

Wypłaty z konta

L.p.

Tytuł przelewu

Kwota

L.p Tytuł przelewu

1
2

Darowizny na realizację celów
statutowych Fundacji
Na wsparcie jadłodajni

956,00
5730,00

1
2

Zakład ubezpieczeń
społecznych
Podatek do US

1471,47
954,00
3960,00
3800,00
160,00
1204,66
24,18
2500,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kwota

Na posiłki dla ubogich
Akcja Termos
Darowizny
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka
Pomocy
Nieśmiertelniki
Zasilenie konta - psychoterapia
Przychody z zamówień
sklepikowych
Zasilenie konta - mydełko

450,00
0,00
4272,00

3
-

Wynagrodzenia
pracowników Fundacji
Pracownicy
Psychologowie

12650,00
45,00
872,00

4
5
6

Opłaty za faktury
Koszty bankowe
Wypłata gotówki z banku

96,58
3090,00

7
8

Darowizna na Klasztor
1668,37
Założenie lokaty terminowej 0,00

Zasilenie konta - różańce
Przychód od Towarzystwa Ojca
Pio za internet

1060,00

RAZEM

0,00

29221,58

RAZEM

11782,68

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów: różańców i mydełek w różnych kanałach
dystrybucji: parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie, a także realizacji usług
psychoterapeutycznych. Wpłaty gotówkowe w kwietniu 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 oraz świadczenie usług psychoterapeutycznych przez
psychoterapeutów na podstawie faktury wystawianych na koniec każdego miesiąca.
Wypłaty z kasy to wypłata gotówki za rozdystrybuowane produkty – mydełka i różańce z kasy
i wpłata na subkonto.
Zgodnie z ustaleniami od początku roku dla osób dystrybuujących produkty Fundacji zostaje
wprowadzone wynagrodzenie wynoszące 15% przychodu w podziale na ilość osób uczestniczących
w danej akcji. Zostały sporządzone umowy o dzieło na okres 01.03.2014 – 31.03.2014r dla osób
pomagających w dystrybucji produktów. Umowy wraz z rachunkami są sporządzane na zakończenie
każdego miesiąca wraz z przedstawieniem podsumowania z danej akcji i danego wydarzenia.
W działalność gospodarczą zaangażowanych jest pięć osób, które mają podpisane umowy o dzieło na
rozdystrybuowanie produktów Fundacji.

2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
Wpłaty do kasy
L.p

Wypłaty z kasy

Tytuł wpłaty

Kwota

L.p

1

Usługi psychoterapeutyczne

830,00

1

2

Przychody ze sprzedaży

473,00

2

- mydełko Nadzieja

345,00

3

- różańce bezdomnych

128,00

4

3
4

- zestawy świąteczne
Wpłata gotówki do banku
Zwrot opłaty za złożone
dokumenty OPP

RAZEM

5

Tytuł wypłaty
Opłaty za faktury
gotówkowe
Rozliczenie usług
psychoterapeutycznych
Wypłata gotówki i
wpłata na konto mydełko
Wypłata gotówki i
wpłata na konto różańce
Wypłata gotówki i
wpłata na konto –
psychoterapia

Kwota

2488,41
664,00

3090,00

1060,00

872,00

2500,00
500,00

4303,00

RAZEM

Sporządził: Maciej Sabała
Księgowość i Finanse

8174,41

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

Warszawa,10.06.2014r.

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc
maj 2014r.
Miesiąc maj 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. Zgodnie z ustaleniem z początku roku do przelewanych darowizn na konto Klasztoru
z prowadzoną przez Braci działalnością musimy dodawać kwotę wynoszącą 110 zł za udział Fundacji
w kosztach wywozu śmieci.
W maju wydatki, jeśli chodzi o wynagrodzenia dotyczyły tylko pracowników, gdyż umowy
z psychologami są zawierane kwartalnie na zakończenie każdego miesiąca.
Wydatki w maju to także wypłaty z konta i wpłata do kasy na prowadzenie bieżącej działalności
statutowej i gospodarczej.

1) Wpłaty i wypłaty z konta:
Wpłaty na konto

Wypłaty z konta

L.p.

Tytuł przelewu

Kwota

L.p Tytuł przelewu

1
2

Darowizny na realizację celów
statutowych Fundacji
Na wsparcie jadłodajni

1430,00
300,00

1
2

Zakład ubezpieczeń
społecznych
Podatek do US

1471,47
479,00
3800,00
3800,00
0,00
2103,77
10,04
4000,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kwota

Na posiłki dla ubogich
Akcja Termos
Darowizny
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka
Pomocy
Nieśmiertelniki
Zasilenie konta - psychoterapia
Przychody z zamówień
sklepikowych
Zasilenie konta - mydełko

300,00
0,00
7230,00

3
-

Wynagrodzenia
pracowników Fundacji
Pracownicy
Psychologowie

545,00
0,00
0,00

4
5
6

Opłaty za faktury
Koszty bankowe
Wypłata gotówki z banku

45,50
0,00

7
8

Darowizna na Klasztor
0,00
Założenie lokaty terminowej 20 000,00

Zasilenie konta - różańce
Przychód od Towarzystwa Ojca
Pio za internet

2021,00

RAZEM

0,00

11 871,50

RAZEM

31 864,28

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów: różańców i mydełek w różnych kanałach
dystrybucji: parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie, a także realizacji usług
psychoterapeutycznych. Wpłaty gotówkowe w kwietniu 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 oraz świadczenie usług psychoterapeutycznych przez
psychoterapeutów na podstawie faktury wystawianych na koniec każdego miesiąca.
Wypłaty z kasy to wypłata gotówki za rozdystrybuowane produkty – mydełka i różańce z kasy ·i
wpłata na subkonto.

2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
Wpłaty do kasy
L.p

Tytuł wpłaty

Wypłaty z kasy
Kwota

L.p

1

Usługi psychoterapeutyczne

920,00

1

2

Przychody ze sprzedaży

2785,00

2

- mydełko Nadzieja

420,00

3

- różańce bezdomnych

2365,00

4

3
4

- zestawy świąteczne
Wpłata gotówki do banku
Przychód z wynagrodzenia za
dystrybucję produktów

RAZEM

5

Tytuł wypłaty
Opłaty za faktury
gotówkowe
Rozliczenie usług
psychoterapeutycznych
Wypłata gotówki i
wpłata na konto mydełko
Wypłata gotówki i
wpłata na konto różańce
Wypłata wynagrodzenia
za dystrybucję
produktów

Kwota

1323,22
736,00

0,00

2021,00

450,38

4000,00
327,70

8 032,70

RAZEM

Sporządził: Maciej Sabała
Księgowość i Finanse

4 530,60

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

Warszawa,10.07.2014r.

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc
czerwiec 2014r.
Miesiąc czerwiec 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. Zgodnie z ustaleniem z początku roku do przelewanych darowizn na konto Klasztoru
z prowadzoną przez Braci działalnością musimy dodawać kwotę wynoszącą 110 zł za udział Fundacji
w kosztach wywozu śmieci.
W czerwcu 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, wynagrodzeń psychologów oraz z umów dotyczących dystrybucji produktów Fundacji,
które były podpisane w marcu. Wydatki w czerwcu to także wypłaty z konta i wpłata do kasy na
prowadzenie bieżącej działalności statutowej i gospodarczej.

1) Wpłaty i wypłaty z konta:
Wpłaty na konto

Wypłaty z konta

L.p.

Tytuł przelewu

Kwota

L.p Tytuł przelewu

1
2

Darowizny na realizację celów
statutowych Fundacji
Na wsparcie jadłodajni

710,00
250,00

1
2

Zakład ubezpieczeń
społecznych
Podatek do US

1471,47
504,00

391,12
0,00
2829,74

3
-

Wynagrodzenia
pracowników Fundacji
Pracownicy
Psychologowie

4660,00
3800,00
860,00

305,00
20,00
0,00

4
5
6

Opłaty za faktury
Koszty bankowe
Wypłata gotówki z banku

2401,43
12,00
0,00

408,00

7
8

Darowizna na Klasztor
110,00
Założenie lokaty terminowej 0,00

3
4
5
6
7
8
9

Na posiłki dla ubogich
Akcja Termos
Darowizny
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka
Pomocy
Nieśmiertelniki
Zasilenie konta - psychoterapia
Przychody z zamówień
sklepikowych

RAZEM

4913,86

RAZEM

Kwota

9158,90

Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży produktów: różańców i mydełek w różnych kanałach
dystrybucji: parafiach, zamówień sklepikowych, na furcie. Wpłaty gotówkowe w czerwcu 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. Wypłaty z kasy to wypłata gotówki za rozdystrybuowane
produkty – mydełka i różańce z kasy i wpłata na subkonto.
Zgodnie z ustaleniami od początku roku dla osób dystrybuujących produkty Fundacji zostaje
wprowadzone wynagrodzenie wynoszące 15% przychodu w podziale na ilość osób uczestniczących
w danej akcji.

2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
Wpłaty do kasy
L.p

1

Wypłaty z kasy

Tytuł wpłaty

Kwota

L.p

Przychody ze sprzedaży

2065,50

1

- mydełko Nadzieja

1261,50

2

- różańce bezdomnych

795,00

3

RAZEM

2065,50

Tytuł wypłaty
Opłaty za faktury
gotówkowe
Wypłata gotówki i
wpłata na konto mydełko
Wypłata gotówki i
wpłata na konto różańce

RAZEM

Sporządził: Maciej Sabała
Księgowość i Finanse

Kwota

1438,50

0,00

0,00

1438,50

