
Li kvi d i tets -
an al yse
Supplement til utredningen av
inntektspotensialet ved oppgradering og
utvidelsen av fasilitetene ved Jorekstad
fritidsbad

12.mars 201 8

www.kpmg.no

Lillehammer kommune
Rapport





LILLEHAMMER KOMMUNE, LIKVIDITETSANALYSE I PROSJEKT



LILLEHAMMER KOMMUNE, LIKVIDITETSANALYSE I PROSJEKT

I n n h o l d
Sammendrag

1. Innledning 1
1 .1 Bakgrunn og mandat 1

1 .2 Overordnet om kontantstrømoppstillingen 1

2. Scenarier 3
2.1 Hovedscenarioet 3

2.2 Avvik fra kostnadsestimatene 4

2.3 Avvik fra estimert inntekter 6



LILLEHAMMER KOMMUNE, LIKVIDITETSANALYSE I PROSJEKT

S a m m e n d ra g
I denne utredningen er det gjort en likviditetsanalyse av Jorekstad Fritidsbad gjennom en
kontantstrømoppstilling. Analysen tar utgangspunkt i tallene som fremkommer i rapporten for vurdering av
inntektspotensialet. Det er satt opp kontantstrømoppstillinger som viser selskapets kontantbeholdning ved
gjennomføring av Fase 1 - og Fase 2 - investeringene. Likviditetsanalysen vurderer tre ulike scenarier knyttet
til (1) forventet utvikling i inntekter og kostnader, (2) avvik i kostnadsestimatene og (3) avvik i
inntektsestimatene. Det vil her fokuseres på nedsiderisiko og konsekvenser ved økte kostnader eller bortfall
av inntek ter. Det bør allikevel presiseres at motsatt utfall, med lavere kostnader og/eller økte inntekter, ikke
kan sies å være mindre sannsynlig.

Om Fase 1

Funnene fra likviditetsanalysen viser at Jorekstad vil være i stand til å betjene lånet knyttet til Fase 1
dersom inntekter og kostnader utvikler seg som forventet. Ved kostnadsoverskridelser på 30 prosent vil
Jorekstad kunne oppleve likviditetsproblemer i perioden 2018 til 2020. For denne økningen i kostnadsnivået
ventes Jorekstad å mangle i underkant av 200 000 kroner til å dekke betalingsforpliktelsene sine i 2019.
Ved en ett års forsinkelse av økningen i antall besøkende vil selskapet mangle nesten 1,2 millioner kroner til
å dekke betalingsforpliktelsene sine i 2019.

Om Fase 2

Kontantstrømoppstillingen vis er at den skisserte finansieringsplanen trolig ikke vil være tilstrekkelig for å
finansiere investeringen i Fase 2. Det er beregnet at selskapet mangler i underkant av 1,5 millioner kroner til
å gjennomføre denne investeringen, noe som kan løses ved et høy ere låneopptak eller en nedskalert
investering. Løses dette, viser kontantstrømmen for hovedscenarioet at Jorekstad vil kunne betjene
betalingsforpliktelsene sine.

Ved en kostnadsoverskridelse på 30 prosent vil Jorekstad mangle 2 millioner kroner til å bet ale regningene
sine i 2019, og likviditetsproblemene vil forverres utover i den analyserte perioden. Ved en ett års
forsinkelse av den forventede besøkstallsøkningen vil selskapet oppleve lignende, men noe mildere
likviditetsproblemer.
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1 . I n n l e d n i n g
1 .1 Bakgrunn og mandat
Denne rapporten er et supplement til utredningen av inntektspotensialet ved oppgradering og utvidelsen av
fasilitetene ved Jorekstad fritidsbad. Resultatene fra utredningen av inntektspotensialet viste at Jorekstad
har et uf orløst potensial i antall besøkende og at mye av dette potensialet kan hentes ut ved å gjennomføre
de planlagte investeringene.

Sammenstillingen av de estimerte inntektene fra den gjennomførte analysen av inntektspotensialet og
kostnadene estimert av blant annet Rambøll og DNB , viste at Jorekstad forventes å kunne ha enkelte år
med negativt årsresultat, spesielt ved gjennomføring av Fase 2 - investeringen. Men det er ingen naturlig
sammenheng mellom lønnsomhet og likviditet. Det vil si at en investering som e r lønnsom på lengre sikt
kan potensielt slå et selskap konkurs på grunn av manglende likviditet på kort sikt. Eller motsatt – en
ulønnsom investering trenger ikke å føre et selskap inn i likviditetsproblemer.

Likviditetsanalysens formål er å kartlegge Jor ekstads evne til å betjene sine betalingsforpliktelser for de to
investeringene, gitt ulike scenarier. Scenariene er knyttet til

1. Både kostnader og inntekter blir som estimert i utgangspunktet

2. Avvik fra estimerte kostnader

3. Avvik fra estimerte inntekter

Scenariene er kjørt i en utvidet versjon av modellen for beregning av inntektspotensialet. Utvidelsen ligger i
en kontantstrømoppstilling satt opp i tråd med retningslinjene utviklet av Norsk Regnskapsstandard (NRS).

1 .2 Overordnet om kontantstrømoppstillingen
I denne analysen er Jorekstads likviditet analysert gjennom en kontantstrømoppstilling. Det første
delkapittelet viser kontantstrømmen e for den forventede utviklingen. Det vil si at både inntekter og
kostnader utvikler seg i tråd med estimatene. Videre følger scenarioanalyser for ulike avvik fra de estimerte
inntektene og kostnadene. Den estimerte kontantstrømmen føres i denne analysen frem til år 2028. Dette
er tidsperioden som regnes som kritisk for Jorekstad med tanke på å betje ne lånet.

I alle scenariene er det brukt en inflasjonsrate på 2,5 prosent1, som er en nedjustering på et halvt
prosentpoeng sammenlignet med hva DNB benyttet i sin oppstilling for estimerte kostnader. Grunnen til at
inflasjonen er nedjustert i denne analy sen sammenlignet med DNB er at inflasjonen de senere årene har
ligget på lavere nivåer. Ved høy inflasjon øker inntekter og kostnader raskere, slik at den relative
betydningen av lånet blir mindre. Inflasjonsraten bør derfor ikke settes høyere enn hva som kan forventes.

Selskapets kontantstrøm er differensiert i tre deler

Kontantstrøm fra drift (A)

Kontantstrøm fra investeringer (B)

1 Det ble satt 2,5 prosent inflasjon i analysen for inntektspotensialet, som var i tråd med Norges Banks inflasjonsmål. Nylig h ar
Norges Bank redusert inflasjonsmålet til 2 prosent. Vi har allikevel valgt å beholde 2,5 prosent inflasjon i denne analysen f or å
sikre konsistens med tidligere analyse slik at tallene blir direkte sammenlignbare



LILLEHAMMER KOMMUNE, LIKVIDITETSANALYSE I PROSJEKT 2

Kontantstrøm fra finansiering (C)

Samlet kontantstrøm vises ved sammenstilling av de tre delene (A + B + C) og viser nettoend ring i
kontanter.

Investeringene fra Fase 1 og Fase 2 vil ha en positiv effekt på kontantstrømmen fra drift. Dette skyldes i all
hovedsak økt billettinntekter og større overskudd fra kiosksalget. I kontantstrømmen fra investreringer vil
utbetalingen til in vesteringene i Fase 1 og 2 gå inn som store negative størrelser i 201 8 og 201 9. Dette
kompenseres for ved at det kommer penger inn gjennom opptak av lån og tilførte spillemidler i kontantstrøm
fra finansiering i tilsvarende år . Samtidig fører det økte låne opptaket til at renter og avdrag øker. I all
hovedsak medfører dette at driftsinntektene må øke mer enn økningen i renter og avdrag for at
kontantbeholdningen skal holdes positiv over tid.

Finansieringsplanen for Fase 1 investeringen på 47,2 millioner krone rbestår av et låneopptak på 40
millioner kroner, 4 millioner kroner i kontanter og 2,5 millioner kroner i tilførte spillemidler. Balansen for 201 7
viser at Jorekstad har en kontantbeholdning på 2,3 millioner kroner. I tillegg ventes en innbetaling på andre
halvdel av 4 millioner kroner fra Lillehammer kommune.

Finansieringsplanen for Fase 3 investeringen på 90 millioner kroner består av økt låneopptak på 84
millioner kronerog 6 millioner i spillemidler. Samlet for de to investeringene søker Jorekstad om kom munal
skyldnerkausjon for 1 24 millioner kroner.
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2 . S c e n a r i e r
2.1 Hovedscenarioet

2.1.1 Innledning

Hovedscenarioet er basert på at både kostnader og inntekter følger den estimerte utviklingen ber e g net i
rapporten for vurdering av inntektspotensia l et til Jorekstad . Sel v om det også her vil være usikkerhet
involvert, anses dette som det mest sannsynlige utfallet. Vi har ikke grunnlag for å vurdere kvaliteten på
kostnadsestimatene, men beregningen av inntektene i rapporten er gjort med konservative anslag.

2.1.2 Fase 1

Oppuss ingen knyttet til Fase 1 vil bli gjennomført uten at badelandet stenges ned, og det ventes derfor at
utbyggingen ikke vil ha midlertidige negative effekter på billettsalget. Besøkstallet ventes å stige med 20
000 gjester det påfølgende året og deretter hol de seg stabilt. Det er ikke lagt inn noen endring i billettpris for
denne utvidelsen utover inflasjon.

Figur 1 Samlet kontantstrømoppstilling for Fase 1 , ingen avvik fra estimert utvikling i inntekter og kostnader

Sammenstillingen av kontantstrømmen for Fase 1 viser at Jorekstad ventes å ha en positiv
kontantbeholdning gjennom hele perioden. Mot periodens slutt vil det det være en tiltakende akkumulering
av kontanter og i 2028 ventes kontantbeholdningen å passere 17 millioner kroner. Neddiskontert til dagens
pengeverdi tilsvarer det om lag 13,3 millioner kroner.

Oppsummert ser det ikke ut til at Jorekstad vil ha betalingsproblemer for investeringen i Fase 1 gitt forventet
utvikling.

2.1.3 Fase 1 + 2

Fase 2 planlegges gjen nomført i 2019 og forutsetter at Fase 1 er blitt gjennomført i 2018. Kontantstrømmen
i 201 8 vil derfor være lik for Fase 1 og Fase 1 + 2. Det antas at arbeidet med utbyggingen kan
gjennomføres uten nedstenging av anlegget. Antall besøkende ventes i dette å ret å være 125 000,
tilsvarende som for Fase 1. I år 2020 antas antall besøkende å stige videre til 150 000 og deretter holde
seg stabilt. Etter utbyggingen ved Fase 2 er det også lagt inn en økt billettpris på 10 kroner. Den negative
kontantbeholdningen k an også dekkes inn ved at det tas opp et noe høyere lån enn opprinnelig estimert for
utbyggingen av Fase 2.
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Figur 2 Samlet kontantstrømoppstilling for Fase 1 og Fase 2, ingen avvik fra estimert utvikling i inntekter og
kostnader

Resultat fra kontantstrømoppstillingen viser at Jorekstad vil komme i likviditetsproblemer etter investeringen
på 90 millioner kroner. Det er planlagt å finansiere dette med 6 millioner kroner fra spillemidler og 84
millioner økt låneopptak. Selv om den ne finansieringsplanen isolert sett, viser oppstillingen av
kontantstrømmen at Jorekstad allikevel ser ut til å få betalingsproblemer. Årsaken til dette er at i 2019 vil
avdrag til nedbetaling av gjeld beløpe seg til 3,4 millioner kroner, mens netto kontan tstrøm fra operasjonelle
aktiviteter utgjør 1,7 millioner kroner. Beholdningen av kontanter ved periodens begynnelse på 0,2 millioner
kroner er ikke nok til å demme opp for denne differansen, og Jorekstad vil få en negativ kontantbeholdning
på nesten 1,5 m illioner kroner ved periodens slutt. Utklipp av denne utvide kontantstrømmen for dette
scenariet er lagt i vedlegg.

Analysen tilsier at det vil mangle nesten 1,5 millioner kroner til å dekke betalingsforpliktelsene i 2019. Den
negative kontantbeholdnin gen ventes å bli gradvis mindre i de påfølgende årene, frem til
kontantbeholdningen blir positiv i 2025. Deretter øker kontantbeholdningen raskt og er estimert til over 8
millioner kroner i 2028, tilsvarende 6,3 millioner kroner i dagens pengeverdi.

Kontan tstrømoppstillingen viser at Jorekstad vil kunne oppleve flere år med betalingsproblemer etter
investeringen i Fase 2. Det er allikevel ikke mye som skal til for å bedre likviditeten. Eksempelvis vil en
økning i billettprisen på 15 kroner i stedet for 10 k roner gi en positiv kontantbeholdning allerede fra 2020.
Lignende vil også en økning på 5000 ekstra besøkende årlig, gi er positiv kontantbeholdning fra 2020.
Prognosene fra beregningene av inntektspotensialet viser at det er markedspotensial for flere bes økende
enn 150 000, men at kunder fortrenges av kapasitetsbegrensninger. En noe høyere pris eller besøkstall
synes derfor ikke urealistisk ved utbygging av fase 1 og 2 .

2.2 Avvik fra kostnadsestimatene

Avvik fra estimert kostnadsestimat hender. I skisseprosj ektet laget av arkitektselskapet Plan og Prosjekter
AS, er kostnadsvurderingen basert på tall p50 og muligheten for avvik vurderes til - 15 prosent og +30
prosent. Det er ikke avklart hvordan en eventuell kostnadsoverskridelse faktisk vil måtte finansieres. Et
alternativ vil være å få innskutt kapital fra investorer, men vi antar her at det vil løses ved et høyere
låneopptak.

2.2.1 Fase 1

30 prosent høyere kostnader

En kostnadsoverskridelse på 30 prosent i Fase 1 tilsvarer 14,2 millioner kroner i økte investeringe r . Dette
kan dekkes inn ved å øke lånet tilsvarende.
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Figur 3 Kontantstrømoppstilling for Fase 1 , 30 prosent høyere kostnader enn estimert

Kontantstrømoppstillingen for Fase 1 i dette senariet viser at Jorekstad vil kunne få betalingsproblemer de
første årene etter en slik kostnadsoverskridelse. Den negative kontantbeholdningen vil være relativt
marginal og forbigående, og vil derfor kunne bli dekket m ed kortsiktig gjeld.

15 prosent lavere kost nader

Dersom oppussingen skulle bli gjennomført med lavere kostander enn estimert, vil Jorekstad ha en sterk
positiv kontantbeholdning. Dette skyldes først og fremst at selskapet har kontanter tilgjengelig fra
låneopptaket, som for eksempel kan benyttes ti l å tilbakebetale gjelden raskere enn budsjettert.

Figur 4 Kontantstrømoppstilling Fase 1 , 1 5 prosent lavere kostnader

2.2.2 Fase 1 + 2

30 prosent høyere kostnader

En kostnads overskridelse på 30 prosent for Fase 2 tilsvarer 27 millioner kroner. Dette er her dekket inn
med et ekstra låneopptak på tilsvarende størrelse. Dette vil gi en negativ kontantbeholdning på over 2
millioner kroner i 201 9. Kontantstrømoppstillingen viser at den negative kontantbeholdningen vil øke videre i
perioden. Det vil si at uten en kraftig økning i inntektene vil ikke Jorekstad være i stand til å dekke de økte
rentene og avdragene fra investeringen med økning i driftsinntekter for samme investering.

Fi gur 5 Kontantstrømoppstilling for Fase 1 + 2, 30 prosent økte kostnader for Fase 2
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15 prosent lavere kostnader

Ved gjennomføring av Fase 2 med 1 5 prosent lavere kostnader enn estimert, tilsvarende 1 3,5 millioner
kroner, vil Jor ekstad ha en sterk likviditet. Den sterke likviditeten vil her hovedsakelig skyldes at Jorekstad
innehar 1 3,5 millioner kroner ekstra i kontanter etter at ikke hele lånebeløpet ble benyttet til investeringen.
Kontantbeholdningen kan benyttes til raskere ti lbakebetaling av lånet.

Figur 6 Kontantstrømoppstilling Fase 1 + 2, 1 5 prosent lavere kostnader for Fase 2

2.3 Avvik fra estimert inntekter

Inntektene er et produkt av pris og volum, og et avvik i inntektene må derfor skyldes et av vik fra estimatet i
en av disse faktorene. I beregningen av inntektspotensialet for Fase 1 ble det ikke antatt noen prisøkning,
mens for Fase 2 ble det antatt en øk ning på 1 0 kroner per besøkende . Dette anslag et er svært konservative
med lav nedside, vi mener det derfor vil være mer interessant å se på avvik i besøksvolumet. Vi anser en
forsinket økning i besøkstallene som det mest trolige avviket, og har derfor brukt dette som et mulig
utfallsom vil redusere de estimerte inntektene.

2.3.1 Fase 1

Ett års forsinket økning i besøkstallet
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2.3.2 Fase 1 + 2

Ett års forsinket økning i besøkstallet
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