פרוטוקול יוסי טנא CFO ,אורמת:
אורמת היא חברת רב-לאומית שעוסקת בהפקת חשמל גיאותרמי .אנחנו אמנם לא יכולים לייצר
בישראל אבל אנחנו מעסיקים בישראל יותר מ 00511-עובדים .המודל העסקי של החברה השתנה
מאוד ב 05-השנים האחרונות כאשר היא הפכה מחברה שמוכרת ציוד לחברה שמייצרת חשמל.
החזון של האנרגיה ירוקה בישראל משום מה מדשדש .אנחנו הודענו שאנחנו רוצים להתמודד על
מכרזי חשמל סולארי 0אבל הרגולציה בישראל לקבלת רשיונות ולשינוי יעוד קרקעות היא מאוד
בעייתית .שוק ההון והבנקים רוצים לממן פרויקטים כאלה .אורמת היא חברת החזקות ישראלית
שמוחזקת בבורסה בת"א .יש לנו מחזור של כ 011-מיליון דולר 01% .בערך ממכירת תחנות כוח
גיאותרמיות.
אנחנו חברה שמנסה להיות מאוד יעילה .יש לנו דוחות כספיים בעברית עפ"י ובאנגלית עבור ארה"ב.
כ CFO-אני אחראי להוצאת הדו"חות הכספיים באופן מהיר ומדויק .נושא השקיפות הוא חשוב .יש
גבול לכמות הדוחות שניתן להחיל – ולכן חיפשנו פיתרון של מערכת שמאפשרת אוטומטיזציה של
תהליכי פרסום והכנת הדו"חות.
 FSRמאפשר קיצור לוחות זמנים בהפקת טיוטות לגורמים פנימיים וחיצוניים ובפרסום הדוחות
‒ Filingעמידה/קיצור ביעדי לוחות זמנים לביצוע .שיפור של תהליכים 0מערכות ואמצעי בקרה
ומניעת טעויות בדוחות הכספיים .עמידה ברגולציות בסביבה בעלת צוות כספים קטן וגמישות
לשינויים כגון תיקונים של הרגע האחרון או שינוי מבנה פורמט הדיווח ע"י הרגולטור.
ה FSR-נותן ביטחון לבעלי תפקידים בארגון בנוגע להתנהלות תקינה .המערכת משמשת
כפלטפורמה מרכזית להכנת ,הפקת ופרסום כלל הדוחות הכספיים והארגוניים – מילוליים ומספריים
(דוחות רבעוניים 0דוחות שנתיים 0דוח דירקטוריון 0דוח כספי וברנע) .ה FSR-גם מאפשר הכנסת
מצגות לדירקטוריון 0קבצי דיווח למגנא 0דיווחים לרגולטורים) המפקח על הבנקים/ביטוח( ודוחות
ניהוליים/כלכליים.
מבחינת הישום הטמענו את מערכת מהר מאוד 0עמדנו ביעד קיצור לו"ז כבר ברבעון הראשון לעבודה
וההטמעה היתה חלקה מבלי להפריע למהלך התקין של הפעילות .כיום רמת הגמישות שלנו
לשינויים גבוהה מאוד וכל הגרסאות והשינויים שאנו עושים במסמך נשמרים וברי שחזור .כמו כן 0כל
נתוני הדיווח המספרים והמילוליים מתעדכנים באופן אוטומטי וישנה שקיפות מלאה של התהליך לכל
בעלי התפקידים הרלבנטיים.

בסופו של דבר יש לנו קיצור לוחות זמנים• 0הקטנת הסיכון לטעויות 0שדרוג תהליכי העבודה ורמת
שקיפות המידע למנהלים 0הפחתת הבקרות הידניות והטמעת בקרות אפליקטיביות והארגון ערוך
טוב יותר לשינויים של הרגע האחרון.

