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Søknad - næringsfondet
Larsens Motorservice AS
Rådmannens innstilling:
1. Herøy kommune avslår søknaden fra Larsens Motorservice AS om tilskudd fra næringsfond
til innkjøp av truck.
Saksutredning:
Larsens Motorservice AS har i søknad datert 14.10.18, søkt om et tilskudd på 100 000 kr fra
næringsfond I.
Søknaden ble behandlet av Formannskapet den 18.12.18, og saken ble da utsatt. Rådmannen hadde
innstilt på avslag i saken.
Den 18.12.18 vedtok kommunestyret i sak 22/18 å avsette 1 000 000 kr til næringsfond II i
budsjettet for 2019.
I retningslinjene for næringsfond i Herøy kommune er følgende momenter vektlagt i vurderingene
av en søknad:
 Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
 Prosjekter prioritert i regionale planer.
 At tilskuddet fra næringsfondet skal ha utløsende effekt (det vil si at det ikke blir
gjennomført uten stønad).
 At prosjektet gir et nytt tilbud i kommunen og regionen.
 At prosjektet innebærer ny virksomhet i kommunen eller inneholder stor grad av nyskaping
i eksisterende virksomhet.
 Om tilskudd til prosjektet fører til konkurransevridning mellom bedrifter i kommunen eller
regionen.
 Om søker har fått tilskudd fra næringsfondet tidligere. Det bør være et mål å prioritere nye
etablerere.
 Om støtten har betydning for mange, ved søknad om midler til tilretteleggende tiltak.
 Kvaliteten på søknaden (om det er gjennomført markedsanalyse, laget en forretningsplan
eller finnes annen relevant dokumentasjon)
 Om søker og prosjektet har god gjennomføringsevne.
I retningslinjene er det klarlagt at tilskudd fra næringsfond I ikke kan dekke:
 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver
utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 Avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt
andre forvaltere regnes ikke som fond.
 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter
Det settes også som et vilkår at den samlede bevilgningen fra næringsfondet ikke skal overstige 50
% av det samlede kapitalbehovet. For prosjekter som har særlig verdi for sysselsetting av
innvandrere, kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan den samlede bevilgningen fra
næringsfondet i spesielle tilfeller økes til inntil 75 % av kapitalbehovet.
Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkeltprosjekt som overstiger 25 % av den årlige tildelingen
til næringsfondet. For tiden utgjør dette 125 000 kr.
Det kan ikke gis tilsagn som går ut over det som til enhver tid står inne på næringsfondet.
Bakgrunn:
Larsens Motorservice AS har i søknad datert 14.10.18, søkt om et tilskudd på 100 000 kr fra
næringsfond I.
Larsens Motorservice AS som ligger på Flostad. Bedriften ble etablert i 2013 og har som
hovedbeskjeftigelse reparasjon av båter og motorer, og det er for tiden 4-5 ansatte. Bedriften tar i
mot ungdom som har behov for praksis i forbindelse med yrkesrettet utdanning, og har også hatt en
innvandrer ansatt over flere år.
Bedriften søker om tilskudd til innkjøp av en truck for å effektivisere driften, og gjøre den mer
konkurransedyktig i markedet.
Kostnadsplan og finansieringsplan
Tittel
01. Prosjektkostnader
Sum kostnad

Sum
200 000
200 000

Finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum kostnad

Sum
100 000
50 000
50 000
0
0
200 000

Vurdering:
Larsens motorservice AS ble etablert i Herøy i 2013, og således ikke lenger en nyetablering.
Selskapet har også mottatt støtte fra næringsfondet tidligere. I 2017 fikk Larsens Motorservice AS
bevilget 45 000 kr næringsfond I til investering i slipvogn.
Søknadsbeløpet er nær det maksimale beløpet sett opp mot retningslinjenes bestemmelser for hvor
stor andel av den samlede tildelingen til næringsfond I som kan tildeles et enkeltprosjekt, som for
tiden er 125 000 kr. Retningslinjene legger også føringer på at det bare er høyt prioriterte
enkeltprosjekter som skal kunne få så høyt beløp.
Larsens motorservice AS er et veldrevet selskap med gode finansielle nøkkeltall for de siste fem
regnskapsårene:
2013
2014
2015
2016
2017
Lønnsomhet (Totalkapitalrentabilitet i %)
0,9
3,8
19,8
13,7
39,0
Resultat av driften i %
0,4
1,1
6,6
3,3
9,7
Bruttofortjeneste i %
48
31
36
41
48
Overskuddsgrad i %
0
1
7
3
10
Omsetning/lønnskrone
3,35
4,88
5,15
3,86
3,87
Likviditetsgrad 1
0,97
0,92
1,40
1,72
1,84
Likviditetsgrad 2
0,97
0,44
1,29
1,63
1,67
Arbeidskapital
-8
-178
248
550
979
Egenkapitalandel i %
1,4
0,7
19,4
26,0
39,5
Gjeldsgrad
69,8 143,0
4,2
2,8
1,5
Ut fra en helhetlig økonomisk vurdering av selskapet, burde Larsen motorservice AS ha kapital nok
i selskapet til å kunne forsvare en investering av en truck til 200 000 kr. Dette innebærer at et
tilskudd fra kommunen ikke burde ha en utløsende virkning på en slik investering. Saksbehandler
anbefaler derfor at søknaden avslås.
Vedlegg:

