הנדון :ליווי ובקרה תקציבית של תכנית מו"פ בתמיכת המדען הראשי
מה קורה היום
קבלת אישור סיוע למחקר מאת המדען הראשי הינה משימה אשר כרוכה במאמצים ,זמן ועלויות כספיות
נכבדות .קבלת כתב האישור הינה רק תחילת הדרך ולאחר מכן על החברה לבצע את תוכנית המו"פ ,להגיש
את הדוחות התקופתיים בצורה נכונה ולהגיש דוח טכנולוגי ודוח כספי מסכם .כמו כן על החברה לעמוד
בביקורת רואי חשבון שבודקים האם החברה עמדה בדיווח כספי בהתאם לנוהלי המדען הראשי ובודק
טכנולוגי שבוחן האם החברה עמדה וביצעה את תוכנית המו"פ.
מניסיוננו עולה כי חברות רבות אינן מנצלות את התקציב שהועמד לרשותן עקב אי הכרת העדכונים בנוהלי
המדען הראשי ופרקטיקה שאינה מעוגנת תמיד בפרסומים לקהל הרחב .לעיתים קרובות חברות נדרשות
לאחר ביקורת להחזיר מענקים עקב דיווחים כספיים וטכנולוגיים שגויים ,שינויים בתוכנית המו"פ שלא
במסגרת התקציב המאושר ,רישומים שגויים בספרי החברה ועוד.
מה אנו מציעים
אנו מציעים ללוות את תוכנית המו"פ של חברתכם במטרה למצות באופן מרבי את התמיכה שאושרה לכם על
ידי לשכת המדען הראשי .הליווי יעשה על ידי ד"ר עמי נאוה העוסק בייעוץ מדעי וטכנולוגי למפעלים ובהכנת
תוכניות לקבלת מימון לתוכניות מחקר ופיתוח ועל ידי רואה חשבון גלינה גייזרסקי המתמחה בליווי חשבונאי
ודיווחי התוכניות למדען הראשי.
השירות יכלול את הנושאים הבאים:
 ליווי בהכנת דוחות ביניים (רבעוניים) תוך בחינת ניצול התקציב והאפשרויות העומדות בפניכם ,כולל
ניתוח הפרשים בין דיווחי ביניים לתקבולי המענק בפועל.
 ליווי בהכנת הבקשה לשינויים בתקציב המאושר.
 ליווי בהכנה דוח טכני ודו"ח כספי מסכמים ובהכנת החברה לביקורת רו"ח בסגירת שנת המו"פ.
 פגישות עם בעלי תפקידים בלשכת המדען הראשי לפי העניין.
מי אנחנו
קבוצת מבט יועצים עוסקת במתן שירותי ביקורת דוחות כספיים ,ייעוץ מס וייעוץ כלכלי ועסקי .הקבוצה
מעסיקה כ 052-עובדים ומדורגת במקום השביעי מבין משרדי החשבון בישראל .קבוצת מבט היא חלק מרשת
בינלאומית של רואי החשבון ויועצים  .Praxity -רשת  Praxityמקיפה כ 022-פירמות רו"ח ויועצים ב20-
מדינות מסביב לעולם .במבט יועצים מחלקות מתמחות בנושאים שונים ולכל פרויקט אנו מקצים עובדים
מתוך המחלקות המתמחות באופן שיקיף את מכלול הנושאים הרלוונטיים לאותו פרויקט על פי דרישות
הלקוח.
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