
Fundacja Kapucyńska                                                           Warszawa,10.02.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 
 
 

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. 
 
Dział księgowości Fundacji Kapucyńskiej w bieżącym roku 2012r. prowadzony jest przez 
wolontariuszy: Magdalena Kowalczyk – główna księgowa, Maciej Sabała - asystent księgowego . 

Od połowy tego rokuFundacja ma co pewien czas konsultacje finansowo - księgowe z Biurem 
Rachunkowym Skłodowscy Sp.j. Jest to biuro, które pomaga nam w ewentualnych pytaniach 
dotyczących księgowości oraz w rozliczeniach i sprawozdaniach. 
 
Tak jak w roku ubiegłym 2011r. na bieżąco prowadzona jest analiza faktur przychodowych, pieniędzy 
zgromadzonych jak i wydanych, oraz składane w odpowiednim terminie deklaracje ZUSi deklaracje 
skarbowe, a także przyjmowane ewidencjonowanie wyciągów bankowych na koniec miesiąca. 
Księgowość Fundacji cały czas oparta jest na programie księgowo – finansowym LeftHand Pełna 
Księgowość oraz na zatwierdzonej przez Prezesa Fundacji Polityki Rachunkowości. 
 
Księgi Rachunkowe jak i cała księgowość prowadzona jest w biurze, na terenie Klasztoru.  
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z różnych 
instrumentów finansowych i są one dokładnie określone w statucie Fundacji. Są to środki pochodzące 
z: 

a) funduszu założycielskiego, 

b) darowizn, zapisów oraz spadków krajowych i zagranicznych, 

c) dotacji i subwencji oraz grantów, 

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) odsetek i depozytów bankowych. 

Od momentu rejestracji 22 grudnia 2010 roku w KRS jak i złożeniu dokumentów potrzebnych do 
otrzymanie konta bankowego, na konto zostają wpłacane środki pieniężne przeznaczone na cele 
działalności Fundacji, bądź akcje określone w statucie Fundacji, są to między innymi: 

- Wpłaty od darczyńców na nieśmiertelniki dla osób bezdomnych i wolontariuszy; 

- Wsparcie finansowe od darczyńców i przyjaciół Fundacji na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy; 

- Różnego rodzaju Festyny i spotkania, w tym, m.inn: zorganizowany w maju Festyn św. 

 Feliksa; 

- Sierpniowa Pielgrzymka do Częstochowy; 

- Różańce zakup jak i sprzedaż i Bransoletki; 

- Darowizny; 

- Wsparcie finansowe akcji „Apteczka dla bezdomnego” i  „Akcja Termos” 

- Sprzedaż idei mydełka „Nadzieja” 



a)  Fundacja Kapucyńska od początku nowego roku 2012r. realizowała  akcję: „Akcja termos”, która 
miała na celu wsparcie naszych podopiecznych poprzez zakup termosów na okres najcięższej zimy.  
W związku z tym, żeby zebrać odpowiednią ilość pieniędzy na tę akcję, darczyńcy wpłacali na ten cel 
pieniądze, co było nie tylko wsparciem akcji, ale także osób bezdomnych. 
 Akcja trwała miesiąc, ale jeszcze w miesiącu marcu zdarzały się pojedyncze wpłaty na nasze konto 
związane z tą akcją. 
Po za tym, w miesiącu styczniu realizowane były, także inne działania zaczęte w 2011 roku, a teraz są 
one kontynuowane. Są to przede wszystkim: 

-  Robienie oraz sprzedaż różańców i bransoletek 

-  Akcja Nieśmiertelniki 

- Psychoterapia małżeństw 

Darczyńcy wpłacali pieniądze na nasze konto wspierając Fundację i jej działania określone w statucie. 
Były to przelewy z różnymi tytułami począwszy od wsparcia akcji Nieśmiertelniki, darowizny na 
posiłki, aż do pieniędzy przeznaczonych na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. 

b)  Fundacja Kapucyńska od początku bieżącego roku zatrudniła dwie osoby na umowę zlecenie do 
pomocy na czas nieokreślony. A więc teraz Fundacja ma łącznie trzech pracowników: 

- Anna Niepiekło  – zatrudniona na umowę o pracę jako Koordynator Projektów; 

- Alicja Gawor  – zatrudniona na umowę zlecenie jako asystentka Koordynatora Projektów; 

- Maciej Sabała – zatrudniony na umowę zlecenie jako pracownik do spraw rozliczeń, sprawozdań i 
księgowości 
 
W miesiącu styczniu najwięcej pieniędzy było płaconych na wynagrodzenia pracowników, ZUS, US i 
opłaty za faktury. 
 

1) Wpłaty i wypłaty z konta: 
 

 
 
 
 

  Wpłaty na konto   Wypłaty z konta 
L.p. Tytuł przelewu Kwota L.p. Tytuł przelewu Kwota 
            
 1 Akcja Termos 27159,00 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  1392,70 
2  Na budowę i wsparcie jadłodajni 1295,00   2  Podatek do Urzędu Skarbowego 237,00  

3 Z prośbą o modlitwę  100,00   3 
Wynagrodzenia pracowników 
Fundacji 3600,00 

4  Na posiłki dla ubogich  150,00  4 Wypłata gotówki z bankomatu  2000,00  
5 Darowizna  825,00  5 Opłaty za faktury  17475,11 
6  Nieśmiertelniki  15,00   6 Opłaty bankowe  8,00 

7  
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  4550,00       

8  
Darowizna na cele statutowe 
Fundacji  600,00        

          

   RAZEM   34694,00    RAZEM  24712,81  



Wpłaty gotówkowe w styczniu to przede wszystkim darowizny od osób fizycznych wspierające 
Fundację, bezdomnych oraz przeznaczone na Akcję Termos.  
W tymże miesiącu wpłaty te były wydatkowane zgodnie z celem i przeznaczeniem ich przez 
darczyńców. 

Wpłaty i wypłaty do kasy wraz z dokumentami księgowymi od poszczególnych grup wpłacających/ 
wypłacających pieniądze gotówką są dawane jak i przyjmowane wraz z pokwitowaniem odbioru bądź 
przyjęcia gotówki:  

 Psychoterapeuci w roku bieżącymrozliczają się z nami kwartalnie idostarczająnamKP za dane 
miesiące wraz z pieniędzmi – tj. 20% dla Fundacji oraz z Raportem Kasowym 
podsumowywującym okres kwartalny; 

 Różańce i bransoletki  - opłaty za zamówienia + darowizna = osoby fizyczne wpłacają 
pieniądze zamawiając nasze produkty przez sklepik internetowy wpłacając pieniądze na 
nasze subkonto 

 Miesiąc styczeń to także opłaty za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za 
zakupione artykuły i materiały używane i potrzebne do wspierania akcji Fundacji.  

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

1 
Wpłata gotówki do kasy                    
( pieniądze wypłacone z konta) 2000,00  1 

Opłaty za fakturę 
gotówkową  1914,54 

2  Darowizny w tym:  1183,00        
-  na cele statutowe  190,00       
-   na akcję termos  493,00        
-   na posiłki dla bezdomnych  500,00        

3  
Produkty Fundacji ( różańce i 
bransoletki) 14,00        

4  Psychoterapia  32,00        

   RAZEM 3197,00    
 
RAZEM  1914,54  

 

        Sporządził: Maciej Sabała 
                   Księgowość i Finanse 

 

 

 

 

 



 

Fundacja Kapucyńska                                                           Warszawa,10.03.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 

 

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc luty 2012r. 

Wpłaty na rachunek bankowy w miesiącu lutym to przede wszystkim: 

-  Darowizny z różnymi tytułami przelewu 

-  Akcja Termos, gdzie pieniądze były zbierane na zakup termosów dla bezdomnych na okres 
najcięższej zimy 

- Sprzedaż różańców i bransoletek 

Wypłaty z konta to wynagrodzenia dla pracowników, ZUS, US i opłaty za faktury przelewowe. 

1) Wpłaty i wypłaty z konta: 

  Wpłaty na konto   Wypłaty z konta 
L.p. Tytuł przelewu Kwota L.p. Tytuł przelewu Kwota 
            

 1  Akcja termos 6827,00  1 
Zakład ubezpieczeń 
społecznych 1392,70 

 2  Na budowę i wsparcie jadłodajni 970,00   2 Podatek do US 237,00 

 3 Na posiłki dla ubogich  100,00   3 
Wynagrodzenia 
pracowników Fundacji 3600,00  

 4 Z prośba o modlitwę  100,00   4 Opłaty za faktury  11338,93 
 5 Darowizny  1667,00  5 Koszty bankowe  6,00  

 6 Nieśmiertelniki  15,00  6 
Wypłata gotówki z 
bankomatu  2000,00  

 7 Darowizna na cele statutowe  30,00        

 8 
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  700,00       

 9 Różańce i bransoletki  889,00       

       

   RAZEM 11298,00    RAZEM   18574,63 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Wpłaty gotówkowe to wpłaty pieniędzy na psychoterapię małżeństw, gdzie psychoterapeuci 
rozliczają się z nami co kwartał. Dostajemy od nich dokumenty przyjęcia pieniędzy KP wraz z 
raportem kasowym. W lutym nastąpiły także wpłaty gotówkowe z psychoterapii małżeństw. 
Miesiąc luty to także opłaty za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione 
artykuły i materiały używane i potrzebne do wspierania akcji Fundacji. 

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

 1 
Wpłata gotówki do kasy                    
( pieniądze wypłacone z konta) 2000,00   1 

Opłaty za faktury 
gotówkowe 3085,82 

 2  Psychoterapia  154,00        
            
            

  RAZEM 2000,00    RAZEM  3085,82  
 

Sporządził: Maciej Sabała 
                   Księgowość i Finanse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fundacja Kapucyńska                                                           Warszawa,10.04.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 

 

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc marzec 2012r. 

Wpłaty w miesiącu marcu to przede wszystkim: 

-  Robienie oraz sprzedaż różańców i bransoletek 

-  Akcja Nieśmiertelniki 

Darczyńcy wpłacali pieniądze na nasze konto wspierając Fundację i jej działania określone w statucie. 
Były to przelewy z różnymi tytułami począwszy od wsparcia akcji Nieśmiertelniki, darowizny na 
posiłki, aż do pieniędzy przeznaczonych na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. 

Wypłaty z konta bankowego to przede wszystkim zapłaty składek ZUS, wynagrodzenia pracowników i 
opłaty za faktury gotówkowe. 

1) Wpłaty i wypłaty z konta: 

  Wpłaty na konto   Wypłaty z konta 
L.p. Tytuł przelewu Kwota L.p. Tytuł przelewu Kwota 
            

 1 Akcja termos 100,00  1 
Zakład ubezpieczeń 
społecznych 1462,41 

 2 Na budowę i wsparcie jadłodajni 1893,48  2 Podatek do US 237,00 

 3 Na posiłki dla ubogich  138,02  3 
Wynagrodzenia 
pracowników Fundacji 3600,00  

 4 Z prośba o modlitwę  100,00   4 Opłaty za faktury  454,29 
 5 Darowizny  755,00  5 Koszty bankowe  6,00  

 6 
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  1550,00  6 

Wypłata gotówki z 
bankomatu  2000,00 

 7 Nieśmiertelniki  150,00       
 8 Różance i bransoletki  866,00       

          

  RAZEM     5552,50    RAZEM    7759,70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wpłaty gotówkowe w marcu to przede wszystkim zamówienia sklepikowe. Są to wpłaty za 
zamówienie różańców albo bransoletek. Osoby fizyczne zamawiające produkty Fundacji, przelewają 
pieniądze na rachunek bankowy i po zrealizowaniu płatności zamówienie jest realizowane i wysyłane 
pocztą lub odbierane osobiście. 
W marcu nastąpiły także wpłaty gotówkowe z psychoterapii małżeństw.Miesiąc marzec to także 
opłaty za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały 
używane i potrzebne do wspierania akcji Fundacji. 

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

 1 
 Wpłata gotówki do kasy                    
( pieniądze wypłacone z konta) 2000,00  1 

Opłaty za faktury 
gotówkowe 2700,70 

 2 
Produkty Fundacji( różańce i 
bransoletki)  1492,00        

 3. Psychoterapia  272,00        
            
            

   RAZEM  3492,00   RAZEM   2700,70 
 

Sporządził: Maciej Sabała 
                   Księgowość i Finanse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fundacja Kapucyńska                                                           Warszawa,10.05.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 

 

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc kwiecień 2012r. 

Wpłaty w miesiącu kwietniu to przede wszystkim: 

-  Robienie oraz sprzedaż różańców i bransoletek 

-  Akcja Nieśmiertelniki 

Darczyńcy wpłacali pieniądze na nasze konto wspierając Fundację i jej działania określone w statucie. 
Były to przelewy z różnymi tytułami począwszy od wsparcia akcji Nieśmiertelniki, darowizny na 
posiłki, aż do pieniędzy przeznaczonych na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. 

1) Wpłaty i wypłaty z konta: 

  Wpłaty na konto   Wypłaty z konta 
L.p. Tytuł przelewu Kwota L.p. Tytuł przelewu Kwota 
            

 1  Darowizna na cele statutowe 180,00  1 
Zakład ubezpieczeń 
społecznych 1462,41 

 2  Na budowę i wsparcie jadłodajni 1530,00  2 Podatek do US 237,00 

 3 Na posiłki dla ubogich  90,00  3 
Wynagrodzenia pracowników 
Fundacji 3600,00 

 4 Darowizny  
30694,70  4 Opłaty za faktury  13230,97 

 5 Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  

170,00  5 Koszty bankowe  12,00 
 6 Nieśmiertelniki 365,00 

  6 
Wypłata gotówki z 
bankomatu 1000,00 

7 Różańce i bransoletki 333,00       

          

 RAZEM 33362,70    RAZEM  19542,38  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wpłaty gotówkowe w marcu to przede wszystkim zamówienia sklepikowe. Są to wpłaty za 
zamówienie różańców albo bransoletek. Osoby fizyczne zamawiające produkty Fundacji, przelewają 
pieniądze na rachunek bankowy i po zrealizowaniu płatności zamówienie jest realizowane i wysyłane 
pocztą lub odbierane osobiście. 
W kwietniu nastąpiły także wpłaty gotówkowe z psychoterapii małżeństw.Miesiąc kwiecień to także 
opłaty za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały 
używane i potrzebne do wspierania akcji Fundacji. 

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

 1 
Wpłata gotówki do kasy                    
( pieniądze wypłacone z konta) 1000,00  1 

Opłaty za faktury 
gotówkowe 2058,31 

 2      Psychoterapia 272,00        

 3 
Produkty Fundacji ( różańce i 
bransoletki)  215,00        

            
            

  RAZEM 1215,00    RAZEM  2058,31  
 

Sporządził: Maciej Sabała 
                   Księgowość i Finanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fundacja Kapucyńska                                                           Warszawa,10.06.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 

 

 Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc maj 2012r. 

Wpłaty w miesiącu maju to przede wszystkim: 

-  Robienie oraz sprzedaż różańców i bransoletek 

-  Akcja Nieśmiertelniki 

Darczyńcy wpłacali pieniądze na nasze konto wspierając Fundację i jej działania określone w statucie. 
Były to przelewy z różnymi tytułami począwszy od wsparcia akcji Nieśmiertelniki, darowizny na 
posiłki, aż do pieniędzy przeznaczonych na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. 

1) Wpłaty i wypłaty z konta: 

  Wpłaty na konto   Wypłaty z konta 
L.p. Tytuł przelewu Kwota L.p. Tytuł przelewu Kwota 
            

 1 

  
Darowizna na cele statutowe 
Fundacji 220,00  1 

Zakład ubezpieczeń 
społecznych 1462,41 

 2 Na budowę i wsparcie jadłodajni 490,00  2 Podatek do US 237,00 

 3 Na posiłki dla ubogich  295,00  3 
Wynagrodzenia 
pracowników Fundacji 3600,00  

 4 Z prośba o modlitwę  100,00   4 Opłaty za faktury  1112,40 
 5 Darowizny  1305,00  5 Koszty bankowe  12,00  

 6 
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  1050,00  6 

 Wypłata gotówki z 
bankomatu 3000,00 

 7 Nieśmiertelniki 15,00       
 8 Różańce i bransoletki 439,00       

       

   RAZEM 3914,00    RAZEM  9423,81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wpłaty gotówkowe w maju to przede wszystkim wsparcie psychologiczne na realizację projektu 
„Anioł w Warszawie” oraz wpłaty za zamówienie różańców i bransoletek. W tymże miesiącu wpłaty 
te były wydatkowane zgodnie z celem i przeznaczeniem ich przez darczyńców. 
 
W maju nastąpiły także wpłaty gotówkowe z psychoterapii małżeństw.Miesiąc maj to także opłaty za 
faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały używane i 
potrzebne do wspierania akcji Fundacji.  

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

 1 
Wpłata gotówki do kasy                    
( pieniądze wypłacone z konta) 3000,00  1 

Opłaty za faktury 
gotówkowe 2617,16 

 2 

Wsparcie psychologiczne na 
realizację projektu „Anioł w 
Warszawie”  1000,00        

 3        
Produkty Fundacji (różańce i 
bransoletki)  16,00        

 4 Darowizny w tym 4,00       
 - Realizacja celów statutowych  4,00        
 5 Psychoterapia  208,00        
            
            

  RAZEM 4020,00    RAZEM  2617,16  
 

Sporządził: Maciej Sabała 
                   Księgowość i Finanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundacja Kapucyńska                                                           Warszawa,10.07.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 

 

  Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc czerwiec 2012r. 

Wpłaty w miesiącu czerwcu to przede wszystkim: 

-  Robienie oraz sprzedaż różańców i bransoletek 

-  Akcja Nieśmiertelniki 

Darczyńcy wpłacali pieniądze na nasze konto wspierając Fundację i jej działania określone w statucie. 
Były to przelewy z różnymi tytułami począwszy od wsparcia akcji Nieśmiertelniki, darowizny na 
posiłki, aż do pieniędzy przeznaczonych na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. 

1) Wpłaty i wypłaty z konta: 

  Wpłaty na konto   Wypłaty z konta 
L.p. Tytuł przelewu Kwota L.p. Tytuł przelewu Kwota 
            

 1 
Darowizna na cele statutowe 
Fundacji 130,00  1 

Zakład ubezpieczeń 
społecznych 1471,47 

 2 Na budowę i wsparcie jadłodajni 440,00  2 Podatek do US 237,00 

 3 Na posiłki dla ubogich  1302,48  3 
Wynagrodzenia 
pracowników Fundacji 3600,00  

 4 Z prośba o modlitwę  100,00  4 Opłaty za faktury  23731,24 
 5 Darowizny  1120,00  5 Koszty bankowe  12,00  

 6 
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  60,00     

 7 Różańce i bransoletki  400,00       

       

   RAZEM 3552,48    RAZEM  29051,71  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wpłaty gotówkowe w czerwcu to przede wszystkim darowizny od osób fizycznych na realizację celów 
statutowych Fundacji. W tymże miesiącu wpłaty te były wydatkowane zgodnie z celem i 
przeznaczeniem ich przez darczyńców. 
W czerwcu nastąpiły także wpłaty gotówkowe z psychoterapii małżeństw.Miesiąc czerwiec  to także 
opłaty za faktury gotówkowe, które były dokumentem otrzymania za zakupione artykuły i materiały 
używane i potrzebne do wspierania akcji Fundacji. 

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

  1 
Produkty Fundacji (różańce i 
bransoletki)   79,00  1 

Opłaty za faktury 
gotówkowe 3085,82 

  2 Psychoterapia  272,00        
  3 Darowizny w tym  1037,00       
 - realizacja celów statutowych 1037,00       
         
            
            

   RAZEM  1388,00   RAZEM  3085,82 
 

Sporządził: Maciej Sabała 
                   Księgowość i Finanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundacja Kapucyńska                                                           Warszawa,10.08.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 

 

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc lipiec 2012r. 

 

Wpłaty na konto w miesiącu lipcu to przede wszystkim wpłaty na sierpniową Pielgrzymkę 
Bezdomnych do Częstochowy oraz wpłaty ze sprzedaży różańców i bransoletek. Były także wpłaty 
wspierające Fundację, darowizny i wpłaty z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji. Wypłaty z 
konta, zaś to wynagrodzenia dla pracowników, opłaty ZUS i US za pracowników oraz opłaty  za 
faktury przelewowe. 

1) Wpłaty i wypłaty z konta: 

  Wpłaty na konto   Wypłaty z konta 
L.p. Tytuł przelewu Kwota L.p. Tytuł przelewu Kwota 
            

 1 
Darowizny na realizację celów 
statutowych Fundacji 100,00  1 

Zakład ubezpieczeń 
społecznych 1471,47 

 2 Na budowę i wsparcie jadłodajni 470,00  2 Podatek do US 237,00 

 3 Na posiłki dla ubogich  930,31  3 
Wynagrodzenia 
pracowników Fundacji 3600,00 

 4 Z prośba o modlitwę  100,00  4 Opłaty za faktury  206,07 
 5 Darowizny  926,98  5 Koszty bankowe  12,00 

 6 
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  100,00   6 

Wypłata gotówki z 
bankomatu  2000,00 

 7  Pielgrzymka 39 399,77        
 8  Nieśmiertelniki 30,00       

 9 Różańce i bransoletki 1287,70      

   RAZEM 43344,76    RAZEM  7520,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży różańców i bransoletek, psychoterapia małżeństw i 
darowizny, a przede wszystkim wpłaty na realizację celów statutowych.  
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. 

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

  1 
Produkty Fundacji (różańce i 
bransoletki)   1287,70  1 

Opłaty za faktury 
gotówkowe 3085,82 

  2 Psychoterapia  256,00       
  3 Darowizny w tym  1037,00       
 - realizacja celów statutowych 1037,00       
          

   RAZEM 2580,70   RAZEM   3085,82 

            

 

Sporządził: Maciej Sabała 
              Księgowość i Finanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundacja Kapucyńska  Warszawa,10.09.2012r.   
im. bł. Aniceta Koplińskiego 
ul. Kapucyńska 4 
00-245 Warszawa 

 

Raport Finansowo – Księgowy za miesiąc sierpień 2012r. 

Sierpień w Fundacji to przede wszystkim zebrane pieniądze na Pielgrzymkę Bezdomnych i sprzedaż 
produktów Fundacji na spotkaniu Golgota Młodych. 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 
Darowizny na realizację celów 
statutowych Fundacji 1273,70  1 

Zakład ubezpieczeń 
społecznych 1471,47 

 2 Na budowę i wsparcie jadłodajni 370,00  2 Podatek do US 237,00 

 3 Na posiłki dla ubogich  130,47  3 
Wynagrodzenia 
pracowników Fundacji 3600,00 

 4 Z prośba o modlitwę  100,00  4 Opłaty za faktury  1804,30 
 5 Darowizny  853,50  5 Koszty bankowe  12,00 

 6 
Budowa Kapucyńskiego Ośrodka 
Pomocy  730,00  6 

Organizacja Golgoty 
Młodych dla Klasztoru 2000,00 

 7  Pielgrzymka 5971,00      
 8  Nieśmiertelniki 15,00       

 9 Różańce i bransoletki  411,50      

   RAZEM  9855,17   RAZEM  9124,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wpłaty gotówkowe to wpłaty ze sprzedaży różańców i bransoletek i mydełek na Ogólnopolskim 
Spotkaniu Młodych: „Golgota Młodych” , psychoterapia małżeństw i darowizny, a przede wszystkim 
wpłaty na realizację celów statutowych.  
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. 

 
2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

  Wpłaty do kasy   Wypłaty z kasy 
L.p. Tytuł wpłaty Kwota L.p. Tytuł wypłaty Kwota 
            

  1 
Produkty Fundacji (różańce i 
bransoletki)   799,50  1 

Opłaty za faktury 
gotówkowe 1989,41 

  2 Darowizny w tym  3254,40       
 - pielgrzymka bezdomnych 2940,00       
 - akcja nieśmiertelniki 95,00       
 - wsparcie Fundacji 219,40       

 3  
Golgota Młodych – sprzedaż 
różańców i bransoletek 998,00       

4 
Golgota Młodych – sprzedaż idei 
mydełka 140,00       

   RAZEM 5191,90    RAZEM  1989,41 
 
Sporządził: Maciej Sabała 

              Księgowość i Finanse 
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