נוהל שנת הפעלה של התוכנית המאושרת
כללי
.1
מרכז ההשקעות יפעל בהתאם למפורט בנוהל זה בכל הנוגע לקביעת שנת ההפעלה של התוכנית
המאושרת.

.2

מטרה

הגדרת התהליכים במרכז ההשקעות הקשורים לקביעת שנת ההפעלה של התוכנית המאושרת
באישור הביצוע הסופי במסגרת בדיקת דוח הביצוע הסופי.

.3

הגדרות

מבקר
רואה חשבון או בעל  BAבחשבונאות או בכלכלה או מי שהוסמך על-ידי מנהל מרכז ההשקעות.

ציוד יצרני
ציוד התורם באופן ישיר לתפוקות המפעל לרבות חדרים נקיים .
מחצית השנה
יום ה 03 -ביוני .
שנת הפעלה של התוכנית המאושרת
השנה הראשונה שבה עפ"י נוהל זה הופעל המפעל או הוחל בייצור ובה נשאו פרי ההשקעות
בתוכנית.

.4

משתתפים בתהליך

אחראי
מנהל תחום ביקורת ביצוע השקעות.
גורמים משתתפים
גורמי הביקורת ,הגורמים המקצועיים והמבקרים במרכז ההשקעות.

.5

השיטה
על פי נהלי מרכז ההשקעות נדרש התאגיד לציין את שנת ההפעלה המבוקשת של התוכנית
המאושרת  ,וזאת כחלק מדוח הביצוע הסופי המוגש על ידו.
המחלקה לביקורת ביצוע השקעות ,כחלק מבדיקת דוח הביצוע הסופי ,תבחן את בקשת
התאגיד לאישור שנת ההפעלה בהתאם למפורט כדלקמן :
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1.5

בקביעת שנת ההפעלה של התוכנית המאושרת ייבחנו כל אלה:
o

בחינת העמידה בתנאי הסף של כתב האישור והוראות החוק.

o

בחינת היקף ההשקעות שבוצעו והופעלו במצטבר עד למחציתה של
שנת ההפעלה המבוקשת.

 oבחינת עמידה ביעדי התכנית העסקית (מחזורי מכירות ,העסקת
עובדים וכיו"ב) בהתאם לקריטריונים שהיו תקפים בעת אישור
התוכנית.
o

בחינת עמידה בתנאי ההון וביתר תנאי כתב האישור.

נדרשת בחינת כל הקריטריונים האמורים לעיל לצורך קבלת החלטה לאישור שנת הפעלה
של התוכנית המאושרת.

.6

השקעות שבוצעו שהופעלו במסגרת התוכנית
ניתן לאשר שנת הפעלה את השנה :
(א) בתכנית הקמה  -השנה אשר עד למחציתה בוצעו
במצטבר לפחות  03%מההשקעות בציוד יצרני.

והופעלו

(ב) בתכנית הרחבה  -השנה אשר עד למחציתה בוצעו והופעלו
במצטבר לפחות  03%מההשקעות בציוד יצרני.
(ג) במקרים בהם לא ניתן יהיה להחיל את סעיפים (א)( ,ב) לעיל ,לפי
העניין ,ניתן יהיה לאשר כשנת הפעלה את השנה אשר עד
למחציתה בוצעו והופעלו במצטבר לפחות  03%מההשקעות בכלל
התכנית ולא פחות מ 03% -מההשקעות בציוד יצרני.

לצורך בחינת שנת ההפעלה ,כאמור לעיל  ,יידרש התאגיד להציג נתונים מבוקרים
ומסמכים כפי שיידרש.

.7

בחינה ואישור שנת הפעלה
בחינת שנת ההפעלה המבוקשת תבחן ע"י המבקר והמלצתו תועבר לבדיקת
מנהל תחום ביקורת ביצוע השקעות ולאישורו.
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בסמכות מנהל תחום ביקורת ביצוע השקעות להפעיל שיקול דעת מקצועי
ולאשר שנה מסוימת כשנת הפעלה של התוכנית המאושרת גם במקרים בהם
ישנה חריגה מהקריטריונים לעיל וינמק את החלטתו.

.8

בקשה לשינוי שנת ההפעלה של התוכנית המאושרת
במקרה בו התאגיד מבקש לשנות את שנת ההפעלה ,כפי שאושרה באישור
הביצוע הסופי על התוכנית המאושרת עליו להגיש בקשה לשינוי תוך שלושה
חודשים מהמועד המצוין על האישור( .ראה נוהל בדיקה ואישור דב"ס).

.9

תחולה
נוהל זה אושר בישיבת מינהלה מיום  60.2.2360והוא מחליף את נוהל "קביעת
שנת הפעלה" שפורסם לראשונה באוגוסט  2333בנספח ז' למדריך ליישום חוק
עידוד השקעות הון ,התשי"ט ,6101-עמ' ח'  600ותחולתו מיום פרסומו.

תאריך הפרסום 6043042360 :
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