Simulate The Future
מערכות הדור הבא ל CFO -הגלובלי,
האם כללי המשחק משתנים ?
מוטי שור  -רו"ח( MSc. ,מערכות מידע),
FRM GARP & PRMIA

ה CFO -בארגון גלובאלי של
כ 10 -חברות בנות בעולם מקבל
טלפון מהמנכ"ל בשעה 23:00
המודיע לו כי...

שער היורו צפוי
לרדת ב10%-
לעומת הדולר
יוון נכנסה לתהליך
של פשיטת רגל

שערי לייבור בכל
מטבעות עולים
ב2%-
מחירי הנפט
מטפסים ל$130-
לחבית

אסון טבע במזרח
אסיה פוגע
בספקים

המנכ"ל ומועצת המנהלים בלחץ גדול ....
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חמשת התוצרים שעל ה CFO -לספק למנכ"ל ולמועצת המנהלים ,עד שעה
 07:00למחרת בבוקר...
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דוחות כספיים חזויים מלאים (רו"ה ,תזרים ,מאזן) ,על מספר תרחישי קיצון נוספים הכוללים
גם  Defaultשל מספר לקוחות  /בנקים ,המשך עליית מחירי הנפט ,התרסקות היורו
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דוחות כספיים חזויים מלאים (רו"ה ,תזרים ,מאזן) ,לפי משתני האירועים שקרו ,לאופק של
שלוש שנים קדימה ברזולוציה רבעונית הכוללים את השפעת הפעולות מידיות שהCFO -
ממליץ לבצע
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ההבדלים בין התחזית העדכנית לתחזית האחרונה שניתנה

מה ההשלכה על התזרים שיועד לצורך פעילות  M&Aמורכבת במינוף גבוה
שתוכננה להתבצע תוך כחודשיים ?
פעולות מידיות שהCFO -
ממליץ לבצע כעת שהם
בשליטת הארגון לרבות:

עסקות
הגנה
ועסקות
מימוניות

רכישות
מואצות של
סחורות
ושירותים
מסוימים

הקטנת
חשיפות
לסחורות
לשירותים

צמצום
הוצאות
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מה יעשה ואיך יגיב היום ה CFO -הגלובאלי ?
« תסריט פשוט :עליית שער יורו לעומת ( ₪מטבע מדווח) ודולר ארה"ב
והשפעתו על הדוחות החזויים

הלוואות ביורו

עליית הפרשי שער על הקרן
עליית סכומי הרבית על ההלוואות

עסקאות SWAP
בדולר \ יורו

שינויים בסכומי ההתחשבנויות
העתידים במועדי ההתחשבנויות

עלויות סחורות
ושירותים ביורו

תוספת בעלויות במטבע הדיווח

בד"כ לא נלקח בתכנון

« תסריט פשוט :עליית שער יורו לעומת ( ₪מטבע מדווח) ודולר ארה"ב
והשפעתו על הדוחות החזויים
ערך מלאי ויצור

עליות בעלות המוצרים

יתרות לקוחות וספקים
ביורו

הגדלת יתרות במטבע הדיווח

הפרשי שער על יתרות
נכסים/התחייבויות

הפרשי שער על יתרות נכסים /
התחייבויות כספיות ביורו יגדלו/יקטנו

בד"כ לא נלקח בתכנון

יתרות מזומנים של סוף
תקופת תכנון

חישוב הוצאות  /הכנסות מימון של
סוף כל תקופה חזויה

בד"כ לא נלקח בתכנון

קרן הון מהפרשי תרגום

שינויים בקרן הון מהפרשי תרגום של
איחוד חברות בקבוצה שמטבע
הדיווח שלהם הוא יורו

בד"כ לא נלקח בתכנון

« תסריט פשוט :עליית שער יורו לעומת ( ₪מטבע מדווח) ודולר ארה"ב
והשפעתו על הדוחות החזויים
פעולות מימוניות חדשות
לביצוע

הגנה על השינויים

פעולות ראליות חדשות
לביצוע

שינויים אפשריים בתנאי
ההתקשרויות עם לקוחות /
ספקים ביורו

פעולות מימון בינחברתיות

העברת מזומנים בין החברות
בקבוצה ,הלוואות בין חברתיות
מסלקה בין חברתית

תכנון וחישובי מס

מקדמות למס
תשלומי מיסים משנים קודמות
הפרשה למס
עתודות למיסים

בד"כ לא נלקח בתכנון

בד"כ לא נלקח בתכנון

בד"כ לא נלקח בתכנון

בד"כ לא נלקח בתכנון

מה אומרים המומחים?
במחקר אשר דגם  344מנהלים בתפקיד  70% ,CFOהיו בדעה שה IT -בארגונם אינו
מספק יתרונות עסקיים ולא עומד בדרישות הארגוניות
Gartner FERF Survey 07/2011

במחקר אשר בדק את סוגי מערכות המידע העוסקות בתקציב,
תכנון וחיזוי
( )Budgeting, Planning & Forecastingנמצא ש40%-
מהחברות הגדולות ו 75%-מהחברות הבינוניות עדיין מבצעות
פעולות אלה בגיליונות אלקטרוניים
Gartner Magic Quadrant for CPM Suites 03/2011

“Cash flow forecasting will not improve until the
”TMS have their hooks into the ERP systems
gtnews - a buyer’s guide to Treasury Management Systems 2011
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מגמות בדרישות מה CFO -
רגולציה
« דרישות הדיווח הכמותי לגבי התחזיות והתרחישים העתידים
הולכות וגדלות
« דרישות בעדכניות במידע צופה על העתיד ובתחזיות
« מדידה בדיעבד של התחזיות מול מה שקרה בפועל

בעלי המניות
«
«

«
«

תשואה נדרשת על ההון
ניתוח עתידי מכומת של מרכיבים חשובים לפיהם נמדדת
ההנהלה (כגון רו"הפ ,הוצאות מימון) בשילוב עם ניתוח סיכוני
השוק
קבלת תחזית לדו"חות כספיים חזויים מלאים בגין כל תרחיש
עתידי ,לרבות תרחישי קיצון
רמת עדכניות ומתן תשובות לשאלות בזמן אמיתי
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מבחן התוצאה
גם בארגונים שהשקיעו משאבי ענק עדיין "במבחן התוצאה" קיימות התופעות האלו:
התקציב למועצת המנהלים
מאבד את ערכו הניהולי עוד
בטרם הופק

השקעה מאסיבית בעבודת
אדם בהכנת התקציב,
תכניות העבודה והתחזית
המתגלגלת
))Rolling Forecast

שינויים אשר מתרחשים כל
הזמן בנתונים במערכות
הארגון נתוני השוק ,בנתוני
המתחרים ,אינן מעדכנות/ים
בזמן אמתי ,אם בכלל ,את
התחזיות המתגלגלות

התקציב והתחזית
המתגלגלת לוקים בחסר
בהרבה נושאים חשובים
מפונקציות הCFO-
למשל -מימון ,תכנון מס

קושי גדול ביצירת "תבניות
והנחות תכנון אוטומטיות" על
קושי גדול לבצע תחזיות
וסימולציות מלאות למקרי
קיצון

בסיס השתנות העבר ,ההווה
והצפי לעתיד
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"מגדל בבל" של מערכות
מערכות IT

פונקציות באחריות הCFO-
חשבות

ERP
TREASURY

מחלקה כלכלית
תקציב ובקרה

BI
נגזרים ומימון
CPM
בנקים
גליונות EXCEL

ניהול סיכונים
מיסוי
M&A
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מה בעתיד?

האם לא הגיע העת להציע לCFO -
הגלובלי דור חדש של פתרונות העונים
לכל דרישות ה CFO -ביכולתם
לבצע שינוי מהפכני בהתנהלות הפיננסית
של הארגון?
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המערכות של הדור הבא
מערכות IT

פונקציות באחריות הCFO-
חשבות

ERP
TREASURY

מחלקה כלכלית
תקציב ובקרה

BI
נגזרים ומימון
CPM
בנקים
גליונות EXCEL

ניהול סיכונים
מיסוי
M&A
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Case Study 1
ארגון גלובלי ,כ 20-חברות 5 ,רמות איחוד
«

מנהלים את כל המימון והגזברות לרבות הלוואות/אג"ח/נגזרים

«

מפיקים תחזיות מתגלגלות לאופק של  5שנים קדימה עם דוחות חזויים מלאים

«

התחזיות מכילות את כל מרכיבי הפונקציות הכפופות ל CFO-לרבות:
–

מימון מלא ונגזרים כולל בין חברתי

–

תכנון מס מתקדם (שחלופי רכוש קבוע) ועתודות למס

–

רמת עדכניות בזמן אמתי כולל דיווח אוטומטי בתדירות יומית על השתנות
התחזית מיום ליום ומול וורסיית המקור לפי פרמטרים

–

ריבוי וורסיות סימולציה המייצגות הנחות אופטימי זהיר ,פסימי זהיר ומקרי
קיצון -כל הזמן ובעדכניות מלאה

–

על כל וורסיות סימולציה מופעלים יחסים פיננסיים עתידים ומשולבים
באתראות אוטומטיות במידה ויש חריגות מעבר לפרמטרים מוסכמים
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Case Study 2
אירוע לדוגמא :רכישה עתידית של נכס המשמש לייצור הכנסה
«

המנהל מציין במסך על רכישת נכס גדול בתאריך עתידי בסכום מסוים

«

המערכת מפתחת תבניות תכנון אוטומטיות על בסיס בררות מחדל:
–

פרטי הנכס ,אחוזי פחת ,תאריך הפעלה נכנסים כבררות מחדל

–

התשלומים לספק רכוש קבוע נגזרים לפי בררות מחדל ותבניות מוגדרות מראש

–

רכישת נכס גוזרת אוטומטית הקמת הלוואה במימון בררת מחדל של  80%בדולר ארה"ב
ריבית במרווח ליורו

–

המערכת מחשבת פחת לספרים החל מתאריך ההפעלה ועד תום תקופת התחזית  ,הוצאות
המימון עד תאריך ההפעלה מהוונות לעלות הנכס הקבוע

–

הרכוש שנרכש בעתיד מייצר הכנסה ותקבולים בהתאם לפרטי החוזה

–

לוח הסילוקין של ההלוואה נפתח בצורה אוטומטית ותנועות התכנון המאזניות /תזרימיות
ותוצאותיה מועברות אוטומטית לתחזית עד סוף תקופת התכנון כולל צבירות ריביות של סוף
תקופה (היפוכם בתחילת התקופה) ופעולות של התאמה לשווי הוגן בהתאם לשעורי אחוזי
הריביות ושערי המטבע החזויים של סוף תקופה.
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Case Study 3
ארגון תעשייתי שיווקי גדול עם מספר חברות בסביבת SAP
«

לפי המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים המערכת הופכת להיות כרגע המערכת
הניהולית האמתית בארגון לתכנון וסימולציות

«

המערכת מפיקה תקציב ו"-תחזית המתגלגלת" כל חודש מחדש בנוסף
לתקציב הסגור ל Board -

«

המערכת מטפלת בכל מרכיבי התכנון המפורטים לרבות:
–

כל מאפייני השיווק במימדים השונים

–

יתרות כספיות הנהלת חשבונות לסוף חודש

–

הנחות והפרשות לסוגיהן

–

–

כל מאפייני ההפצה והשיווק

גיול פירעונות לקוחות ספקים לסוף כל
חודש

–

כל מאפייני ניהול היצור והמלאים ,לרבות עצי
המוצר מהSAP-

–

מיסים ועתודות למס נידחה והשפעתם על
התזרים

–

הוצאות מימון על כל מרכביהן השונים

–

דוחות מאוחדים עתידים אוטומטיים עם
קיזוזים בין חברתיים

–

שערוך יתרות מט"ח של נכסים/התחייבויות
כספיות
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יתרונות המערכות של הדור הבא
« אינן דורשות החלפה של המערכות הקיימות מסוגיהן השונים
« מתממשקות לכל מערכות הקיימות בצורה גנרית
« חיבור תמידי לכל מקור רלוונטי באינטרנט בזמן אמיתי
– משתני שוק
– נתוני הארגון אצל בנקים/ברוקרים בכל מקום בעולם

« מאגרי מידע חכמים על נתוני העבר/הווה מזוקקים שמהם נגזרים:
– התראות והמלצות על המצב הקיים
– מנגנוני חיזוי ולמידה היוצרות אוטומטית תבניות תכנון על העתיד
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יתרונות המערכות של הדור הבא
« מכילות את כל החוכמה העסקית/חשבונאית/מימונית לביצוע תרחישים פרטניים:
– יתרות בספרים
– תנאי אשראי וגיולי יתרות פתוחות

– מחירי ועלויות עדכניים של מוצרים  ,עליות סחורות ושירותים
– עצי מוצר
– עלויות מרכזי רווח  /עלות
– רכוש קבוע

– ניהולי מלאי ח"ג/אריזה/תוצ"ג
– כללי דיווח חשבונאים (איחוד דוחות)
– כל סוגי העסקות המימוניות והנגזרים הפיננסיים

« בקרות ובדיקות סבירויות אוטומטיות על התוצאות החזויות בהיבטים השונים
« דיוק בתחזית ואפשרות לרדת בתכנון עד לרזולוציה של העסקה הבודדת
« גמישות באופן התכנון ואופק התכנון
« מעודכן בזמן אמתי כל הזמן 24 x 7
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תודה רבה
03 6998840 | info@the7d.com

