
Aastrup Vandværk KONTROL AF  HVILE I SIG SELV-PRINCIP - VED GODKENDELSE AF TAKSKTER FOR DRIFTS- OG ANLÆGSBIDRAG 2018

Antal/mængder Årstal

budget tal 

2017 Priser

Ansøgte 

takster for 

2017 eksk 

moms

afregnet vandmængde 2015 35753 m³ Kubikmetertaksten 4,20 kr/m³ 150163 kr 156394 kr

afregnet vandmængde 2016 0 m³ Kubikmetertaksten - ikke andelshaver kr/m³ 0 kr kr

Antal betalere af faste bidrag i 2015 Takst for faste bidrag  (ford.nøgle) kr kr

Fordelt 2015 229 parcelhuse (Qn ) 1280 kr 293120 kr

2015 21 sommerhuse (Qn ) 1280 kr 26880 kr

2015 14 land u. dyr (Qn ) 1280 kr 17920 kr

2015 1 institutioner (Qn ) 1280 kr 1280 kr

2015 skoler m.fl (Qn ) 1280 kr 0 kr

2015 3 land m. dyr

                                                                                                                                                                                                                                                

(Qn ) 1280 kr 3840 kr

2015 10 Industri

                                                                                                                                                                                                                                                

(Qn ) 1280 kr 12800 kr

i alt 278 ialt fasteafgifter kr. kr 399092

Antal målergebyrer i 2016 stk taksten for målergebyret  kr kr kr

Fx gennemsnit af antallet af nye tilslutninger i 2014-2017 kr taksten for tilslutningsbidrag  20560 kr kr 20560 kr

Særbidragsmængder i 2016 kr Særbidragstakster kr kr kr

Afgifter 2016 kr Ledningsbidrag (afgifter) 6,53 kr 233467,1 kr kr

Antal andre gebyrer i 2016 kr gebyrtakster  kr 12425 kr 12425 kr

Relevante mængder for andre ydelser i 2016 kr taksterne for ydelserne kr kr kr

Andre indtægter fra primære aktiviteter i 2014 f.eks. 

udlejning af antenneplads på vandtårn eller lignende 2016 kr

over- / underdækning 2016 kr Overdækning kr kr

Omsætningsaktiver 2015 1.049.017 kr. 518428 kr 588471 kr

Omsætningsaktiver 2016 776.752 kr. 426048 kr kr

Udvikling på omsætningsaktiver 2016 -272.265 kr. Vandmængde 35753 m³ 37236 m³

Kortfristet gæld 2016 353.097 kr.

14,50 kr/m³ kr/m³

Det vurderes, at vandforsyningen overholder ”hvile i sig selv-princippet”, set over en kortere årrække. Vurderingen er baseret på følgende oplyste tal. 

I realiteten er formuen kun på ca. 423.655 kr. Selskabet har i de seneste 3 år investeret for mere end 2 mill kr., og har budgetteret med anlægsinvesteringer frem til 2027 (bilag 3). Det 

er selskabets hensigt at anlægsinvesteringerne skal klares med opsparede midler. Selskabets budgetter derfor med en beskeden overdækning, som indregnes i indtægtsrammen  (bilag 

2). Det forventes således også, at indtægten ved de ansøgte takster for 2018 (bilag 1) vil overstige indtægtsrammen for 2018 - skønt den ikke er beregnet endnu (vi magler et budget for 

2018). Den samlede vandpris ved taksterne for 2018 er beregnet til 14,50 kr/m3, og dermed større end den beregnede vand pris på 11,92 kr/m3 (Budgettal for 2017 -bilag 2) – 

vandprisen er prisen for vand, når alle udgifter er medregnet. Ved årsregnskabet for 2016 har der ikke været den ønskede opsparing, idet den likvide formue er mindsket med 272.265 

kr. Det vurderes, at selskabets økonomi er sårbar overfor uforusete og akutte større anlægsinvesteringer.  

Indtægts ramme 2017, jf. bilag 2

Når en vandforsyning skal sikre sig, at det sætter takster i overensstemmelse med hvivle i sig selv princippet, kan værket lave en opgørelse, hvor følgende beløb tilsammen ikke overstige indtægtsrammen :

- Senest opgjorte mængder ganget ud med taksterne (anvendes generelt for fx faste bidrag, forbrugsafhængige takster, målerafgifter, særbidrag, gebyrer mv.).

- Fx et gennemsnit af antallet af tilslutningsbidrag i de seneste 4-5 år ganget med taksterne for tilslutningsbidrag.

beløb for 2016 

(seneste årsrapport)Budgettal for 2017

Vandpris skal være mindre eller lig med budgetterede vandpris 

Budgetterede vandpris - bilag 2, eksklusiv afgifter og 

moms.

Sum indtægt 2017 (H5+H15) ..skal være mindre el. lig med 

11,922017 kr/m³


