
Kipping Vandværk KONTROL AF  HVILE I SIG SELV-PRINCIP - VED GODKENDELSE AF TAKSKTER 2020

Antal/mængder Årstal Budgettal 2020 Priser

Ansøgte 

takster for 

2020 eksk 

moms

Vandmængde forbrugere 2020 26.852 m³ Kubikmetertaksten 4,20 kr/m³ 112.778 kr 376.328 kr

Vandmængde xx 2020 m³ m3-takst -salg kr/m³ 0 kr kr

Vandmængde salg 2020 m³ salg kr/m³ 0 kr kr

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

Fordelt 2018 227 parcelhuse (Qn ) 1113,52 kr 252.769 kr

2018 fritidshus (Qn ) 1113,52 kr 0 kr

2018 4 land m. dyr (Qn ) 1113,52 kr 4.454 kr

2018 1 land u. dyr (Qn ) 1113,52 kr 1.114 kr

2018 2 institutioner (Qn) 1113,52 kr 2.227 kr

2018 3 industri

                                                                                                                                                                                                                                                

(Qn ) 1113,52 kr 3.341 kr

2018 cam. plads

                                                                                                                                                                                                                                                

(Qn ) 1113,52 kr 0 kr

i alt 237 Regulering kr. kr 31.480

Antal målergebyrer i 2020 stk Gebyr for måleraflæsning  kr kr kr

Fx gennemsnit af antallet af nye tilslutninger i 2016-2019 kr taksten for tilslutningsbidrag  92000 kr kr kr

Særbidragsmængder i kr Særbidragstakster stk kr kr

Afgifter kr Ledningsbidrag (afgifter) 6,37 kr kr kr

Antal andre gebyrer i kr gebyrtakster  kr kr 5.250 kr

Relevante mængder for andre ydelser i kr Div. kr kr 2.481 kr

Andre indtægter fra primære aktiviteter i 2018 f.eks. 

udlejning af antenneplads på vandtårn eller lignende kr renter 0 kr.

over- / underdækning 2018 kr

overdækning (penge som i princippet 

skal tilbage til forbrugerne) 10182 kr

Omsætningsaktiver 2017 1.313.718 kr. 376.683 kr 405.357 kr

Omsætningsaktiver 2018 1.444.765 kr. 374.708 kr 405.357 kr

Udvikling på omsætningsaktiver 2018 131.047 kr.

Kortfristet gæld 2018 184.085 kr. Vandmængde 26.852 m³ 26.852 m³

14,03 kr/m³ 15,10 kr/m³

14,14 kr/m³

En underdækning opstår, når I opkræver færre indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i et givent år

En overdækning opstår, når I opkræver flere indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i et givent år.

Det vurderes, at vandforsyningen overholder ”hvile i sig selv-princippet”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Budgettet for 2020 samt investeringsplanen danner grundlag for den økonomiske ramme for 2020, som er beregnet i bilag B2. Den økonomiske ramme er et udtryk for, hvad selskabet bør opkræve hos forbrugeren 

for kunne dække de forventede omkostninger.  Der er planlagt investeringer for 935.000 kr. i 2020. Afskrivninger og ovderdækning er indregnet i den økonomiske ramme. Den nødvendige vandpris er på basis af 

den økonomiske ramme, beregnet til 13,95 kr/m3. Vandforsyningen har ansøgt om uændret takst på driftsbidrag i 2020, er derved beregnet til 14,03 kr kr/m3. Således forventes et lille ovderskud på ca. 11.000 kr 

ved udgangen af 2020.  Det vuderes, at formuen ved udgangen af 2020 er uændret grundet kortfristetgæld. Dertil skal yderligere fratrækkes evt. planlagte investeringer.                                                                                                                                                                                                                            

Det vurderes dog, at selskabets økonomi er solid over for større akutte og uforudset anlægsudgifter.      

Indtægten ved de ansøgte takster for 2020 er udregnet på baggrund af et forventet vandforbrug på ca.  27.000 m3 .   

Den økonomiske ramme 2020, 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 den økonomiske ramme 

udregnet i bilag 2:

- 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 2018/19 

(seneste årsrapport - afr. 

vandmængde ? m3)Budgettal for 2020

Gennemsnitlig vandpris incl. fastebidrag skal være mindre 

eller lig med budgetterede vandpris 

Budgetterede gennemsnitlige vandpris incl. fastbidrag - 

bilag 2, eksklusiv afgifter og moms.

Sum indtægt 2020 

13,952020 kr/m³

Indtægten skal være mindre el. lig med den økonomiske ramme


