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Uchwała nr 71 lXYl2021
Zarządu Główne go P olskiego T owa rrystw a S chronisk Mło dzieżowych

z dnia 17 września202I r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania'zrea|lzacji planu finansowego PTSM

w 2020 r.

1. Działając w oparciu o postanowienia $ 26 pkt.4 Statutu PTSM przyjmuje się sprawozdarue z
realizacji planu finansowego Polskiego Towarzystwa Schronisk WodzieŻov\rych w 2020 r.

obejmujące:
1) przychody i koszty działalności organów statutowyclr Towarzystwa opiewającełącznie:

a) w Zarządzie Główn1łn PTSM:
- po stronie przychodów - na kwotę 435.766,87
- po stronie kosztów - na kwotę 2T3.713,04
- wynik finansowy - w kwocie 227.453,83
b) w 31 oddziałach tereno!\rych PTSM:
_ po stronie przychodów - na kwotę 223.2]7,25
- po stronie kosztów - na kwotę 296.456,80
- wynik finansowy - wkwocie - 73.T79,55

2) przychody i kosźy funkcjonowania 4 schronisk młodzieżowych prowadzonychprzez
PTSM' opiewaj ące łącznie;

a) po stronie przychodów - na kwotę I.3T2.587,93
b) po stronię kosztów - na kwotę I.293.752,55
c) wynik finansowy - w kwocie i8.835,38

3) co dajełączneprzychody i koszty PTSM w roku 2020:
a) po stronie przychodów - na kwotę l.97I.032,05
b) po stronie kosztów - na kwotę I.803.922,39
c) wynik finansowy - w kwocie 167.109,66

odnotowana w gospodarce finansowej Towarzystwa w 2020 r . nadwyżkakosztów nad
przychodami w wysokości 167.109,66 zŁjest spowodowana wzrostem przychodów biuraZG
PTSM zĘuiupozyskania środków finansowychze sprzedazy majątku (schronisko w
Krakowie) oraz środków z depozytu bankowego oddziału PTSM w Katowicach. Należy
odnotować znaczny uj emny }vynik finansowy oddziałów PTSM w wysokoś ci _ 73 .179 ,55 zł, co
spowodowane jest głównie ujemnym wynikiem finansow1łn oddziału PTSM w Warszawie w
wysokości -39.362,3I zŁioddziału PT$M w Lublinie w wysokości-26.859,45 zł. Dodatni
wynik finansowy schronisk młodzieżowych nie powinien wzbudzac entuzjazmu' poniewaz
wynika zpozyskartia środków z subwencji PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju), który będzie
kontrolowany i moŻe byó w pewnej części rrmorzony albo teŻ odebrany.
W toku realizacji proglamu finansowego Towarzystwa w roku 2021 naleĘ dwyć do pełnego
zbilansowania przychodów i kosztów,w Szczególności w schroniskach młodzieżowych PTSM,
k1óre osiągnęły ujemny v\Ynik finansowy.
Uchwala się, ze zysk z roku 2020 w wysokoś ci t67 .109,66 złbędzię skutkować zwiększeniem
funduszu statutowego na dzień I.0I.20ŻI r. o kwotę 167 .109,66 Zł
Uchwała wchodzi w życie z dtiempodjęcia.
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