24.4.2
פרוטוקול מפגש הפורום – אתגרי הCFO-
עפר לביא מנהל אקדמי ומנכ"ל המרכז להשתלמויות מתקדמות ,פורום  - CFOתפקידו של הCFO-
– בשינוי תמידי ותובעני
כל ה CFO-רוצים לקחת חלק באסטרטגיה של החברה ,ולהיות שותף עסקי למנכ"ל ולבורד 4אבל,
סיכונים עסקיים מגיעים מכל המקומות בחברה 4הם לא רק תחת הכספים 4האחריות של הCFO-
כמנהל הסיכונים של החברה היא כוללת 4תפיסת התפקיד הפורמלית והלא פורמלית סובלת כאן
מפערים 4הרחבת הגזרה של סמנכ"ל הכספים לכלל ירכתי החברה ,כולל התפעול ,חיונית לצורך
שמירת תפקידנו וביצועו4
הגדרת התפקיד המסורתית חוזרת תמיד – להיות  BEAN COUNTERשל החברה 4וזה עוד לפני
הרגולציה שתוקפת אותנו ומושכת אותנו לביצוע רחב ועמוק4
דרושה מערכת ניהולית טובה שתשלוט בכל הדרישות של התפקיד כמו תמנון 4הסקרים שקראתי
מתייחסים גם לאיך מודדים את הצלחת סמנכ"ל הכספים 4יש כאן סתירה פנימית בין מדידה על פי
הרווח לבין מי שאחראי על ספירת הרווח 4סמנכ"לי הכספים עצמם מבקשים הרחבת התפקיד מעבר
למסורתי ,אבל צריך להגדיר בדיוק מה כן ומה לא4
בעיני הבורד ה CFO-הוא סופרמן 4גם יוביל את החברה ,ינהל את האסטרטגיה ,ינהל את התפעול,
ישלוט בכל הרגולציה ,יהיה שותף עסקי ,ויהיה מקור ( )RESOURCEלדירקטוריון ,יתן תשובות ומידע
ויענה למה קרה מה שקרה 4יש פערים משמעותיים בתפיסת התפקיד בין הגורמים השונים4
בחנתי מה היה המניע לשינוי בתפקיד 4יותר מ 05%-מהסעיפים של ממה בנוי התפקיד הם
רגולטורים 4זה המון 4בסקר של  ,IBMשסוקר מעל  2555סמנכ"לי כספים בכירים ,מופיעה אותה
בעיית מסרים הנוגעים לתפקיד 4יש לסמנכ"ל הכספים פוטנציאל 4המקום היחיד בחברה עם ראיה
כוללת לרבות המחיר ,של כל דבר בחברה ,הוא אצל סמנכ"ל הכספים 4אבל המושכות לא באמת
אצלנו ,ואנחנו לא תמיד באמת קרובים אצל המנכ"ל בהובלת החברה4
הגדרת ה CFO-בסקר העולמי היא שהוא מגדיר מה המידע והנתונים עבור האסטרטגיה התאגידית!
וזה סקר טרי 4זה מתנגש עם הרצון שלנו להיות  CO-PILOTשל החברה4
ברמת הבקרה הניהולית ,מבחינת הסיכונים והסיכויים של החברה ,ה CFO-חייב להיות תמיד בבקרה
מלאה ,שיודעת לנהל ולחזות פני עתיד ,ולהתריע 4אפשר לעשות מערכות התרעה מדהימות שישימו
אותנו על המפה של מה קורה בחברה4
באירופה ,בסקר של האיגוד האוסטרי ,שוב מסרים סותרים 4.% 4חושבים שהתפקיד מכין אותם
למנכ"לות ,ושהאחריות בתפקיד מתרחבת 4אבל אינם רואים את עצמם כמנהיגים4
הרחבת התפקיד של סמנכ"ל הכספים חייבת לכלול את כל היבטי התאגיד 4וכדאי שהמערכת תהיה
סבירה ומקצועית ותשלוט בכלל הנושאים והתחומים 4האחריות הרגולטורית כבר תהיה מכוסה בעצם
העמדת המערכת הניהולית המבקרת במקום 4אסור לשים מערכת ניהולית על אוטומט וללכת לישון4
גם ה SEC-הולך בכיוון הזה 4ה FRANK DODD-כבר בפועל כמעט שנה 4ה SEC-משתמש בERM-
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לניהול הסיכונים בחברה ויראו ב CFO-כמנהל העיקרי האחראי להכל4
איך המנכ"ל רואה אותנו ביחס לאיך אנחנו רואים אותנו – המנכ"ל רואה אותנו כמדווחים 4גם בארץ4
זאת בעיה שצריך להתגבר עליה4
הסקר של הפורום מהקיץ האחרון ,מראה שכמובן שיש מחלקות מסורתיות ,אבל ברוב החברות גם
יש שגרה של התייעצות לא פורמלית 4הגיע הזמן לעשות חשיבה מחדש עם מי מתייעצים ואיך 4לא כל
היועצים אותו הדבר4
הערה מהקהל :במשרדי רו"ח עצמם לא תמיד אחד יודע מה התשובה לאחר4
זה נכון ,אבל ההערה שלי לגבי הייעוץ היא לגבי רמת הצורך בייעוץ שהולכת ועולה 4כשהייעוץ חוזר
וחוזר ,אתה צריך לחזור לאותו יועץ שמכיר אותך 4מתוך היועצים יש כאלה שצריך להכניס אותם
כמעט להיות חלק מהחברה כדי שהייעוץ יהיה אמיתי ונכון4
הפורום צריך להכניס סבירות בשגעון של העמסת יתר של רגולציה 4כמעט אין יום שאין  .-0תקנות
חדשות 4יש כבר תוכנה שיודעת לעקוב אחרי התקנות 4זה משוגע4
מבחינת תמהיל התפקיד ,המצב בארץ לא רע ואנחנו עושים יותר באסטרטגיה ובניהול של החברה4
אנחנו חייבים לעבור לניהול רב-מימדי4
אנחנו לא מספיק מתעסקים נכון במשברים 4אנחנו כל הזמן מופתעים ממשברים 4כמעט לא מתעסקים
במניעה של משבר ,איך מנהלים את החברה לקראת משבר ,איך נותנים לה כושר לספוג משבר4
כמעט לא ראיתי בסקרים את הבניה של יכולת הניתוח המאקרו 4מהירות ההתרחשויות במאקרו
ובעולם ,היא כזו שתוך יומיים ארוע בארה"ב ישפיע על החברה שלי באופן ישיר 4לא הרבה מאיתנו
יודעים מספיק לעשות ניתוח מאקרו4
אלמנטים מתפרצים ומפריעים – כולנו צריכים לדעת האם הולך להתפתח משהו בשיווק או
בטכנולוגיה או בכיוון אחר ,שהולך לזרוק אותנו לכיוון אחר 4זה משלים את קריאת המאקרו4
ה CFO-הוא שואל שאלות מצוין ,ומגיע לעיקר 4אנחנו חייבים לעשות זאת בחברות שלנו4
הטענה המרכזית שלי היא שצריך להחליף דיסקט 4האם צריך מחלקת חשבות פנימית כזו גדולה?
צריך להחליט מה העיקר שחייב להיות בבית ,ומה אפשר להישען על יועץ חיצוני – עיקרי ומשניים4
הרעיון הוא לנהוג באסטרטגיה ניהולית רחבת היקף4
הכלי המרכזי הוא  4 ITאם לא נבין בעולם הזה ונשלוט בו ,נדע לאפיין מערכות מידע ,ולא להישען על
מנהל מערכות המידע שלנו ,נפסיד והרבה 4לא נהיה מסוגלים ליישם את האחריות 4זה אתגר ,אבל גם
הזדמנות לא רגילה 4לכל  VPבחברה יש ראיה חלקית של הגזרה שלו 4רק ה CFO-רואה הכל4
יש לזהות בכל מצב את האחראי בחברה לתהליך ואותו לנהל ולהכיר היטב4
היה ויכוח בפורום – האם  CFOחייב להיות  ?CPAעברו הימים האלה 4לאור הרחבת הגזרה ,אנחנו
חייבים להיות הרבה מעבר לרו"ח 4אנחנו צריכים להיות  4PILOTS COהשינוי מתחייב והוא אפשרי4
התמנון ששולט בכל4
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