
Informacja dodatkowa 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY: Dane finansowe/BILANS  
AKTYWA KWOTA ZŁ -6.722.693.33 
PASYWA  KWOTA ZŁ -6.722.693,33

1.1 nazwę jednostki

 Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie/ZUW Mława 

1.2 siedzibę jednostki
 Mława 

1.3 adres jednostki
 06-500 Mława ul. Nowa 40 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
 Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych

urządzeń kanalizacyjnych 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
 Za rok 2020r.(od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)/1 rok 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

 Nie dotyczy 

4. omówienie  przyjętych  zasad  (polityki)  rachunkowości,  w  tym  metod  wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
oraz przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, oraz w/g
Zarządzenia  Nr  1/2015  z  dnia  12.01.2015r.  Dyrektora  Zakładu  Usług  Wodnych  dla  Potrzeb
Rolnictwa w Mławie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

5. inne informacje
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się(amortyzuje) wg stawek podatku

dochodowego  od osób prawnych. Nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty ich wartości.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do
ewidencji w wartości netto w cenie nabycia zaś środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie
uchwały, decyzji (protokoły zdawczo-odbiorcze) w wartościach określonych,  pomniejszonych o
dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Sprawozdanie F-03 za 2020r.  Załącznik Nr 1



1.1. szczegółowy  zakres  zmian  wartości  grup  rodzajowych  środków  trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek
roku  obrotowego,  zwiększenia  i  zmniejszenia  z  tytułu:  aktualizacji  wartości,
nabycia,  rozchodu,  przemieszczenia  wewnętrznego  oraz  stan  końcowy,  a  dla
majątku  amortyzowanego  -  podobne  przedstawienie  stanów  i  tytułów  zmian
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w ramach jst.

 Załącznik Tabela Nr 1 do poz.II.1.1.1. informacji dodatkowej

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami

 Tabela Nr 2- kwota zł 1.460.084,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych
Tabela Nr 3 WN 013 kwota zł – 785.708,29 – MA 072

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Tabela Nr 4     kwota zł -81.990,00

1.5. wartość  nieamortyzowanych  lub  nieumarzanych  przez  jednostkę  środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w
tym z tytułu umów leasingu
Tabela Nr 5  nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów
oraz dłużnych papierów wartościowych
Tabela Nr 6  nie dotyczy

1.7. dane  o  odpisach  aktualizujących  wartość  należności,  ze  wskazaniem  stanu  na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec  roku obrotowego,  z  uwzględnieniem należności  finansowych  jednostek
samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Tabela Nr 7

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Tabela Nr 8 – nie dotyczy

1.9. podział  zobowiązań  długoterminowych  o  pozostałym  od  dnia  bilansowego,
przewidywanym  umową  lub  wynikającym  z  innego  tytułu  prawnego,  okresie
spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat     



Tabela Nr 9  - nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat
Tabela Nr 9  - nie dotyczy

c) powyżej 5 lat
Tabela Nr 9  - nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie
z  przepisami  podatkowymi  (leasing  operacyjny),  a  według  przepisów  o
rachunkowości  byłby to  leasing finansowy lub zwrotny z  podziałem na kwotę
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Tabela Nr 10 – nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń
Tabela Nr 11– nie dotyczy

1.12. łączną  kwotę  zobowiązań  warunkowych,  w  tym  również  udzielonych  przez
jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze
wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i
formy tych zabezpieczeń
Tabela Nr 12– nie dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
kwotę  czynnych  rozliczeń  międzyokresowych  kosztów  stanowiących  różnicę
między  wartością  otrzymanych  finansowych  składników  aktywów  a
zobowiązaniem zapłaty za nie
Tabela Nr 13– nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych
w bilansie
Tabela Nr 14– nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 
Tabela Nr 15– kwota zł 401.334,11

1.16. inne informacje
Tabela Nr 16 – Załącznik- FUNDUSZ WG STANU na 31.12.2020r.
A/PASYWA pozycji bilansu-FUNDUSZ/800 oraz Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2

2.       
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



Tabela Nr 17- nie dotyczy

2.2. koszt  wytworzenia  środków trwałych w budowie,  w tym odsetki  oraz  różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w
roku obrotowym
Tabela Nr 18– nie dotyczy

2.3. kwotę  i  charakter  poszczególnych  pozycji  przychodów  lub  kosztów  o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Tabela Nr 19

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe  podległe  ministrowi  właściwemu  do  spraw  finansów  publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy

2.5. inne informacje
Załącznik Nr 1 DANE FINANSOWE za  okres 2015/2016/2017/2018/2019/2020r.

3. Inne  informacje  niż  wymienione  powyżej,  jeżeli  mogłyby  w  istotny  sposób
wpłynąć  na  ocenę  sytuacji  majątkowej  i  finansowej  oraz  wynik  finansowy
jednostki

3.1. Sprawozdanie z działalności za 2020r.- Załącznik Nr 1  

     Jadwiga Jakim              2021.03.09            Jan Stępka

(Główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (Kierownik jednostki)



































                                                                                                                    

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej 

TABELA NR 16

                 „ 800” FUNDUSZ  ŚRODKÓW  OBROTOWYCH  JEDNOSTKI  

                                          NA  KONIEC 31.12.2020R.

L.p. T R E Ś Ć K w o t a

1.
Stan środków obrotowych na początek 
okresu sprawozdawczego - K 110 1.729.400,11

2. Przychody z rubryki wykonanie – G  razem 23.947.610,30

3. Otrzymane darowizny z § 096 0,00

4.
Koszty z rubryki wykonanie ale wyłącznie 
opłacone 20.537.745,57

5.
Zobowiązania wynikające ze sprawozdania 
rocznego                  3.228.402,79

6. Nie poniesione wydatki na inwestycje /koszty inwestycji -
zapłacone faktury / - W 051 0,00

7. Podatek  dochodowy od osób prawnych 43.584,00

8.
Faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku
/1+ 2 - 3 - 4 -5 - 6 -7/ 1.867.278,05

9.
Planowany stan funduszu obrotowego na 
koniec roku -Pl30 1.970.900,00

10.
Faktyczny stan środków obrotowych  na  koniec  roku-
wyliczony w poz. 8. 1.867.278,05

11.
Wpłata do budżetu Województwa Mazowieckiego za 2020 
rok /10-9/ (wpłata powinna zostać dokonana na konto Urzędu 
Marszałkowskiego do 15 kwietnia 2021 roku)

0,00

                                                                                       
        Główny Księgowy                                                                                                     Kierownik Jednostki
       mgr Jadwiga Jakim                                                                                                  mgr inż. Jan Stępka



          
     Załącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej
     TABELA  Nr 16
                                     
                                      WYKAZ   - FUNDUSZ    WG  STANU NA  DZIEŃ   31.12.2020 r. 
                                      załącznik do    A / Pasywa    pozycji  bilansu    Fundusz 

L.p.      Fundusz        T y t u ł 
 

  
   Saldo 
    MA   

data 
powstania salda 

  zmiany

1. Fundusz zasadniczy w środkach 
obrotowych – równowartość majątku  
obrotowego  netto na początek 
2020 roku 

  

      800/MA   1.729.400,11 stan na początek
2020 roku

       -

2. Fundusz zasadniczy w środkach trwałych - 
równowartość  majątku  trwałego netto-
011/środki trwałe i wartości 
niematerialnych i prawnych netto – 020 
na początek 2020 roku

       800/MA 2.130.473,35 stan na początek
2020 roku

       -

FUNDUSZ  -  stan na początek 2020 
roku

      800/MA 3.859.873,46 stan na początek
2020 roku

        -   
 

1.

1/a

Zwiększenie funduszu w środkach 
trwałych :
- zakup środków  trwałych netto
  w 2020 roku sfinansowanych 
  własnymi środkami

      800/MA

  

+ 53.800,00 w 2020r. zwiększenie

FUNDUSZ   JEDNOSTKI
  
      800/MA 3.913.673,46 w 2020r.          -

 2.

2/a

2/b

Wynik finansowy – STRATA NETTO
za 2020 rok  w tym:
-wynik  finansowy  z działalności bieżącej 
roku obrachunkowego  
+ 137.877,94/ZYSK
-wynik  finansowy  z tytułu kosztu  
amortyzacji   –  639.753,82/STRATA

   
     800/WN - 501.875,88 31.12.2020r.

 
zmniejszenie

Ogółem stan FUNDUSZU 
 na dzień 31.12.2020r. 

równowartość 
majątku  
trwałego 
i obrotowego 
jednostki
800/MA

3.411.797,58 31.12.2020r.          -

Główny Księgowy                                                                                                Kierownik Jednostki                    
mgr Jadwiga Jakim                                                                                             mgr inż. Jan Stępka         































                     PODSTAWOWE  WSKAŹNIKI  EKONOMICZNE   ZUW/ MŁAWA    2020/2019

L.p.
      T r e ś ć 

Jed.
przel
icz.

WYKONANIE
PLANU FINANS.
ZA  2019 r. 

PLAN 
FINANSOWY
NA 2020rok

WYKONANIE
PLANU
FINANS.  ZA 
2020 r.

%WYK
PLANU 

  ZA     

2020r.

%WYK
2020/
2019

1. PRZYCHODY – OGÓŁEM zł 22.482.629,21 24.088.200,00 23.947.610,30 99,4 106,5

1a PRZYCHODY – OGÓŁEM 
                            bez dotacji  zł 22.482.629,21 24.088.200,00 23.947.610,30 99,4 106,5

2. Zatrudnienie
w tym:
a/pracownicy na stanowiskach
   robotniczych 
b/pracownicy na stanowiskach 
  nierobotniczych 

etat

etat

etat

167,33

135,12

32,21

175

141

34

168,10

135,27

32,83

96,1

95,9

96,6

100,5

101,1

101,9

3. Wydajność pracy na 1-go zatrudn. zł 134.361,02 137.646,86 142.460,50 103,5 106,0

4. PRZYCHODY ( § 0830 - usługi) zł 22.349.129,87 24.088.200,00 23.798.783,78 98,8 106,5

4a Wydajność pracy na 1-go zatrudn.
 (§ 0830- usługi) 

zł 133.563,20 137.646,86 141.575,16 102,9     106,0

5. Wynagrodz. osobowe pracown. zł 8.136.834,78 9.255.406,00 9.254.696,77 99,9 113,7

6. Dodatkowe wynagrodz. roczne 
prac. sfery budżet. 

zł 618.976,59 682.480,00 681.272,03 99,8 110,1

7. Średnia płaca m-czna na 1 etat zł 4.052,29 4.407,34 4.587,89 104,1 113,2

7a Średnia płaca  m-czna z dodat.  
wynagrodz. rocznym na 1 etat

zł 4.360,55 4.732,33 4.925,62 104,1 113,0

8. WYDATKI-KOSZTY-OGÓŁEM zł 22.101.282,92 23.846.700,00 23.764.100,70 99,7 107,5

8a WYDATKI-ROZCHODY-bez dot.
w tym:

zł 22.101.282,92    23.846.700,00 23.764.100,70 99,7 107,5

8b Wydatki majątk.na zakupy inwest. zł 228.490,55 60.000,00 53.800,00 89,7 23,5

8c Inwest.pokr.dot.z budż.Woj.Maz zł - - - - -

9. Inne  zmniejszenia WN/761k.oper zł 6.431,20 - 2.047,66 - 0,3

10. Stan środk. obrot. na początek 
roku

zł 1.563.103,02 1.729.400,00 1.729.400,11 100,0 110,6

11. Stan  środk. obrot. na koniec roku zł 1.729.400,11 1.970.900,00 1.867.278,05 94,7 113,8

12. WYNIK  FIN./ZYSK/STRATA zł -568.596,12/STRATA - -501.875,88/STRATA - 88,3

12a Podatek doch. od osób prawnych zł 208.618,00 - 43.584,00 - 20,9

13. WN-400/MA-071-AMORTYZACJA
OGÓŁEM ODPISY AMORTYZACYJNE

zł 734.893,21 - 639.753,82 - 87,1

14. WN-800/MA 760 -„RÓWNOWARTOŚĆ 

ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

zł - - - - -

15. PRZYCHODY-WYDATKI-OGÓŁEM
 wg Rb-30S na dzień 31.12.2019r./2020r.

-pocz. roku 
-koniec roku zł

zł
24.045.732,23
24.045.732,23

25.817.600,00
25.817.600,00

25.677.010,41
25.677.010,41

99,5
99,5

106,8
106,8

16. Usługi – roboty inwestycyjne 
wodociągowe i kanalizacyjne 
( sieci i przyłącza wodociągowe, 
kanalizacyjne, roboty 
remontowe, projekty przyłączy, 
uzgodnienia, administrowanie 
oczyszcz. ścieków, wyroby 
gotowe dla potrzeb prowadz. 
działalności gosp. Zakładu).

zł 1.464.785,96 1.784.200,00 1.834.682,22 102,8 118,4

17. Wartość sprzedaży woda +ścieki zł 20.884.343,91 22.304.000,00 21.964.101,56 98,5 105,2



+opłaty abonamentowe 

18.
18a
18b

Sprzedaż wody 
Odprowadzenie ścieków
Zakup wody z obcych ujęć

m³
m3

 m3

7.559.182,3m3/w
227.883,1m3/ścieki
98.771,0m3-zakup/w

8.500.000,0m3

-

-

7.829.317,5m3/w
245.934,9m3/ścieki
125.104,0m3/zakup/w

92,1 103,6
107,9
126,7

19. Pozost. przych. + odsetki 
+sprzedaż składników majątk. 
+ wpływy z tyt. opłat i kosztów 
sąd., kosztów egzek., opłat 
komorniczych  oraz wpływy z tyt. 
kar i odszkodowań wynikających  
z umów

zł 133.499,34 - 148.826,52 - 111,5

20. Ilość odbiorców wody szt. 39.340 - 39.961 - 101,6

21. Ilość dostawców ścieków szt. 1.551 - 1.571 - 101,3

Mława, dnia 05 luty 2021r.

       Główny Księgowy                                                                                                Kierownik Jednostki                                             

     mgr Jadwiga Jakim                                                                                             mgr inż. Jan Stępka         



Załącznik Nr 1  do Informacji dodatkowej

D A N E      F I N A N S O W E

Nazwa jednostki :     Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb  Rolnictwa   w Mławie
Adres jednostki   :    06 – 500  Mława,  ul. Nowa 40
Numer  telefonu  :    23/ 654-35-41         fax      23/ 654-41-92

        Rok 2015r. 2016r. 2017r.       2018r. 2019r. 2020r.

Aktywa  ogółem
1.Zobowiązania
   ogółem
2.Wartość netto 
   FUNDUSZ
3.Aktywa bieżące
4.Zobowiązania
   bieżące
5.Kapitał 
obrotowy
    /3-4/

8.679.522,19
4.147.711,43

4.531.810,76

5.212.425,26
3.985.042,74

1.227.382,52

8.836.069,56
3.762.488,46

5.073.581,10

4.929.559,40
3.637.451,17

1.292.108,23

8.655.708,05
3.470.581,47

5.185.126,58

4.791.228,16
3.360.068,42

1.431.159,74

7.374.079,62
3.174.100,59

4.199.979,03

4.640.421,20
3.077.318,18

1.563.103,02

6.795.087,05
2.935.213,59

3.859.873,46

4.587.001,00
2.857.600,89

1.729.400,11

6.722.693,33
3.310.895,75

3.411.797.58

5.095.680,84
3.228.402,79

1.867.278,05

Główny Księgowy                                                                                     Kierownik Jednostki
mgr Jadwiga Jakim                                                                                   mgr inż. Jan Stępka
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