דיווח וסיכום פעילות הפורום
לשנת 2010

סיכום פעילות הפורום 2010
כנסים ,מפגשים ואירועים
בשנת  2010קיים הפורום  34מפגשים ,כנסים ואירועים
(כ 3-אירועים בממוצע בחודש)
כנסים ומפגשי פורום:

•

אירוע שנתי (ינואר )2010

•

מפגש פורום בנושא מיסים (מאי )2010

•

כנס בנושא השלכות המס של ה( IFRS-יוני )2010

•

הכנס השנתי של הפורום ( BestPracticeאילת ,יוני )2010

•

הכנס השנתי לתפקיד ה CFO-והענקת המלגה ע"ש אורן שטיינברג ז"ל (יולי )2010

•

מפגש פורום בנושא צמיחת חברות (ספטמבר )2010

•

כנס סוף שנת המס (נובמבר )2010

•

הועידה השנתית למימון תאגידי (נובמבר )2010

סיכום פעילות הפורום 2010
מפגשי מועצה
במועצת הפורום  187חברים
 CFOsבחברות שמחזורן עולה על  200מיליון $
אירועי מועצה:
• א .בוקר של מועצת הפורום עם הנהלת בנק הפועלים (פברואר )2010

• מפגש מועצת הפורום עם מנכ"ל משרד האוצר ,חיים שני (אפריל )2010
• א .בוקר של מועצת הפורום עם מנכ"ל אל-על ,אליעזר שקדי (אפריל )2010
• מפגש מועצה עם מנכ"ל משרד התמ"ת ,שרון קדמי (יולי )2010

• מפגש ועדת היגוי ויו"רים של ועדות עם זהר גושן ,יו"ר הרשות לני"ע (אוק' )2010
• מפגש מועצה בנושא הסדרי חוב .ניתוח אירוע צים ואפריקה ישראל (אוק' )2010
• א .בוקר של מועצת הפורום עם טל רז ,מנכ"ל כלל פיננסים (דצמבר )2010

סיכום פעילות הפורום 2010
פעילות תאים וועדות
סה"כ התקיימו  19ישיבות רשמיות של ועדות ותאים בפורום
(לא כולל ישיבות הכנס ומפגשי נציגויות הפורום עם רשויות)
בין הישיבות:
•

מפגש ראשון של תא חברות החזקה ותאגידים ישראליים רב לאומיים

•

מפגש ועדת מימון עם שי טלמון ,מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח ,בנושא מימון חוץ בנקאי

מפגש תא חברות החזקה ותאגידים ישראלים בינ"ל בנושא מבנה ועבודת המטה
•

מפגש ועדת  IRבנושא השקעות מנקודת מבטו של המשקיע באירוח דן זיסקינד

•

ישיבת חירום של תא חברות זרות בנושא השינויים בחוק עידוד השקעות הון

•

ישיבת ראשונה של תא תקשורת ומדיה בהשתתפות שר התקשורת משה כחלון

•

ישיבת תא חברות זרות בהשתתפות רו"ח דב ספיר ,יו"ר המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית

•

ישיבות של ועדת דיווחים עם עו"ד שיראל עמירה-גוטמן ,מנהלת מח' תאגידים רשות ני"ע

•

ישיבת וועדת מימון בנושא דירוג חברות עם דורית סלינג'ר ,מנכ"ל מעלות S&P

סיכום פעילות הפורום 2010
קורסים והשתלמויות
 5קורסים קיים מרכז ההשתלמויות של הפורום
כל קורס כולל  4מפגשים בני  4שעות כ"א

ייחודיות הקורסים של הפורום הם בהיותם מופנים לקהל מקצועי
ועוסקים רק בחידושים ובסוגיות שבשיאי הידע
נושאי הקורסים בשנת :2010
•

מיזוגים ,רכישות ופיצולים

•

מחירי העברה

•

ניהול סיכונים בחברה

• הערכות שווי ועדכונים בעידן הIFRS-
•  - Global Mobilityניוד עובדים (רילוקיישן)

סיכום פעילות הפורום 2010
ניירות עמדה
 7ניירות עמדה הוכנו והוגשו ע"י הפורום
בנושאי הטיפול השונים
ניירות עמדה:
•

הערות פורום  CFOלטיוטת ההנחיה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי

•

הערות פורום  CFOלטיוטת הנחייה של הרשות לניירות ערך בדבר גילוי פעילות נדל"ן

•

עידוד פעילותן של חברות ישראליות באמצעות החוק לעידוד השקעות הון

•

חידוש האיזון הכלכלי בכדי למנוע את השחיקה המתמשכת בעידוד המו"פ בישראל

•

חוות דעת של עו"ד טלי ירון אלדר ופרופ' יוסף גרוס בנושא מעבר לחברות ניהול

•

עמדת פורום לטיוטת חוזר מ"ה  -תקנות עידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס)

•

הערות פורום  CFOלעקרונות המנחים להנהלות ולדירקטוריונים של תאגידים מדווחים
ליישום הערכת הבקרה הפנימית

סיכום פעילות הפורום 2010
סקרים
 8סקרים קיים הפורום
הסקרים הופצו לחברים ללמידה הדדית ,כמו גם לגורמי הממשל ולתקשורת
נושאי הסקרים:
•

דוח ה CFOs -לתפקוד גופי הממשל הכלכליים

•

מדד סמנכ"לי הכספים (ארבעה רבעונים)

•

סקר בנושא תקרות ביטוח לאומי

•

סקר לקראת סיום הקדנציה הראשונה של סטנלי פישר כנגיד בנק ישראל

•

סקר בנושא הטמעת מערכת הדיווח המקוון

סיכום פעילות הפורום 2010
הישגי הפעילות
להלן הישגי הפעילות הראויים לציון מיוחד:
•

אימוץ של רשות המסים של מסקנות צוות העבודה המשותף בנושא הטמעת ה.IFRS-

•

הסדרת דיווחי ה IFRS -ל( SMEs -תא חברות זרות בראשות אביעד אבני  CFOאינטל)

•

צמצום של כמות "הסלים" שמאפשרים קיזוז הפסדים לצרכי מיסוי בחו"ל מ 15-ל( 2-ועדת

מיסוי בינ"ל בראשות יוסי טנא  CFOאורמת)
•

ליווי תהליך חקיקת חוק "אכיפה מנהלית" ,קבלת הבהרות והקלות מרשות ני"ע (ועדת
דיווחים בראשות רגינה אונגר בתפקידה כ CFO-שרם-פודים)

•

ליווי תהליך חקיקת החוק החדש לעידוד השקעות הון

•

הקמת צוות "פורום דיווח מקוון" המייעץ לרשות המסים בנושא הטעמת מע"מ מקוון
(ועדת מיסים עקיפים בראשות אילן קליגר  CFOאלון דלק)

•

הענקת אות הוקרה ליו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי עם משלחת מטעם ועדת השופטים

 648חברים בפורום

בשנת  - 2010גידול של  5%במספר החברים בפורום

תכנון פעילות הפורום

תכנית פעילות הפורום 2011
 5 מפגשי פורום
 4 מפגשי מועצת הפורום
 כנס  Best Practiceבאילת
 20 ישיבות תאים וועדות
 ניירות עמדה בנושאים שונים
 2 מפגשים חברתיים Happy Hour
 5 סקרים עסקיים וכלכליים
 ליסינג
 תקשורת ומדיה
 אופטימיות הCFO-
 שביעות רצון  CFOsמתפקוד גופי ממשל
 סקר מבנה אגפי הכספים

 5 קורסים

חברי ועדת ההיגוי
אבירם להב  CFOמכתשים אגן ,אבישר פז  CFOהחברה לישראל ,ד"ר אייל סולגניק משנה
למנכ"ל ו CFO -אי.די.בי ,איל דשא  CFOטבע ,אלון גרנות  CFOפרוטרום ,אלון רווה CFO
צים ,אלן גלמן  CFOבזק ,גונן ביבר  CFOכלל תעשיות ומנהל כספים אי.די.בי ,.דגנית
פלטי  CFOגרנית הכרמל ,דן זיסקינד ,הוגו גולדמן  CFOריטליקס ,הראל בלינדה CFO
חברת חשמל ,חן שרייבר  CFOאפקון תעשיות ,טל פיין  CFOצ'ק פוינט ,יובל ינאי  CFOגיוון
אימג'ינג ,יוסי טנא  CFOאורמת ,יוסף גספר  CFOאלביט מערכות ,יעקב חן  CFOסלקום,
לורי הנובר-טובי CFOתנובה ,מנשה שגיב  CFOתעשיה אוירית ,ניסים מלכי משנה למנכ"ל
ו CFO -אל על נתיבי אויר לישראל ,עופר שגב  CFOנס טכנולוגיות ,רון פאינרו  CFOאפריקה
ישראל היוצא ,שאול גלעד  CFOגדות מסופים לכימיקלים ,שחר פלורנץ  CFOקבוצת
שטראוס ,שלמה זוהר  CFOשופרסל

יו"ר ועדות בפורום
אבי פלדמן  CFOמכשירי תנועה ,יו"ר ועדת המשנה למימון חוץ בנקאי

אילן קליגר  CFOאלון חברת הדלק ,יו"ר הועדה למיסים עקיפים
איתן אברמוביץ  CFOברייט סורס אנרג'י ,יו"ר הועדה לעידוד השקעות הון
בני הניג  ,CFO IBMיו"ר הועדה למערכות מידע

דגנית פלטי  CFOגרנית הכרמל ,יו"ר וועדת דיווחים
דוד קלימן  CFOדוד לובינסקי ,יו"ר ועדת המשנה למימון בנקאי
דן זיסקינד ,יו"ר ועדת IR

יואב נחשון סגן נשיא לפיננסים בחברה המרכזית למשקאות קלים ,יו"ר ועדת מיסים – מ"ה
יוסף טנא  CFOאורמת ,יו"ר הועדה למיסוי בינלאומי
ניסים מלכי  CFOאל על ,יו"ר ועדת מימון
סיגל ברמק ,מנהלת כספים ישראכרט ,יו"ר הועדה לניהול סיכונים ומכשירים פיננסיים
רוני הימן  CFOנכסים ובנין ,יו"ר וועדת השקעות

יו"ר תאים בפורום

אביעד אבני  CFOאינטל ,יו"ר תא חברות זרות רב-לאומיות

אודי שניג  CFOמעריב ,יו"ר תא תקשורת ומדיה
איל דשא  CFOטבע ,יו"ר תא חברות נסחרות בחו"ל
אלון גרנות  CFOפרוטרום ,יו"ר תא חברות החזקה ותאגידים ישראליים רב-לאומיים

גיל וייסלר  CFOוישיי ,יו"ר תא חברות בפריפריה
דן סלונים ,מנהל תקצוב ובקרה אינטל ,יו"ר תא מנהלי תקצוב ובקרה
דרור מורן  CFOאלון החזקות ברבוע כחול ,יו"ר תא רשתות שיווק

מנשה שגיב  CFOתעשיה אווירית ,יו"ר תא חברות ממשלתיות
שעיה ז'ילונקה  CFOמכבי שירותי בריאות ,יו"ר תא ארגונים ציבוריים

צוות הפורום
צוות הפורום רואה את תפקידו להביא את עמדותיהם של חברי הפורום ורצונותיהם לכדי מימוש
פורום CFO
רח' קויפמן  ,4ת"א
טל' 03-5104555
פקס 03-5170918

נגה קינן

יו"ר

052-2428888

kainan@cfo-forum.org

ניר פרייזר

מנהל קשרי חברים ושיווק

052-4444408

pm@cfo-forum.org

מיטב דגן

מנהל פרוייקטים אסטרטגיים
ודוברות

052-5104441

com@cfo-forum.org

עו"ד מיכל קורן

מנהלת תוכן וקשרי ממשל

052-3434826

lead@cfo-forum.org

נורית פינקלשטיין

מנהלת אדמיניסטרטיבית

-

sec@cfo-forum.org

צביה יוסיפון

מזכירות ומנהלת אירועים

-

mr@cfo-forum.org

לינקים והפניות חשובות:
• תקנון הפורום
• ריכוז הודעות הדובר לשנת 2010
• ריכוז מאמרים
• ריכוז חדשות באתר הפורום

• ריכוז סקרים ניירות עמדה

