Entegre Raporlama Hizmetleri
Şirketiniz dahilinde hazırlanan raporlar
büyük resmi görmenizi sağlıyor mu?
Hazırladığınız raporların doğru
ve güvenilir olduğundan ve paydaş
beklentilerini karşıladığından emin olun,
raporlar arasında kaybolmayın!

Şirket faaliyetleri ile şirketlerin ticari ve kamusal ilişkileri günden güne
karmaşıklaşmaktadır. Bu durum şirketlerin farklı alanlarda gerçekleştirdiği iç
ve dış raporlamalarda bütüncül yaklaşımlara olan ihtiyacı ve bu anlamda ilgili
süreçlerin iyileştirilmesi yönündeki gereksinimleri arttırmaktadır. Stratejik,
yönetsel ve operasyonel kararlar alırken bilgiye duyulan ihtiyaç düşünüldüğünde
bu gereksinim daha da ön plana çıkmaktadır.
Siz de şirket içi ve dışı raporlamalarınızın beklentileri karşılaması yönünde bir
güvenceye veya bu konudaki süreçlerinizin iyileştirilmesi konusunda bir desteğe
ihtiyaç duyuyorsanız, PwC olarak deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.
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Yönetim Raporlaması Süreç ve
Risk Danışmanlığı
Stratejik kararlar alırken kullandığınız
bilgiler ne kadar doğru ve birbiriyle
uyumlu?
Yönetim raporlamasında kullandığınız
bilgileri şirketinizin bütüncül
performansını gösterecek şekilde
ihtiyaçlarınız doğrultusunda
harmanlayın!

İhtiyacınız
Şirket faaliyetleri ile şirketlerin
ticari ve kamusal ilişkileri günden
güne karmaşıklaştığı iş dünyasında
stratejik kararlar alırken doğru,
güvenilir ve birbiriyle uyumlu bilgiye
duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.
Böylece şirketin finansal ve finansal
olmayan tüm kaynakları ve varlıkları
ile tedarikçiler, müşteriler ve diğer
tüm paydaşlar da dahil olmak üzere
risklerini ve fırsatlarını ortaya koyan
bir raporlama yapılması gereksinimi
ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda, şirketlerin yönetim
raporlamasında bütüncül
yaklaşımlara olan ihtiyacı ve
bu anlamda ilgili süreçlerin
iyileştirilmesi yönündeki
gereksinimleri arttırmaktadır.
Hem içerik hem de sağladığı değer
bakımından katkı sağlayan yönetim
raporlamalarına olan ihtiyaç öne
çıkmaktadır.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, yönetim
seviyesindeki raporlama
beklentilerinin ve gereksinimlerinin
belirlenmesi, finansal ve finansal
olmayan bilgilerinizin entegre bir
şekilde raporlanmasına olanak
sağlayacak yapıların kurulması
ve ilgili süreçlerin ve bu süreçlere
ait çıktıların PwC tarafından
uluslararası ve yerel standartlara
uygun bir şekilde değerlendirilerek
iyileştirilmesi esasına dayalı bir
metodoloji üzerine kurulmuştur.
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Şirketinizin finansal ve finansal
olmayan tüm kaynakları ve varlıkları
ile tedarikçiler, müşteriler ve diğer
tüm paydaşlar da dahil olmak üzere
risklerini ve fırsatlarını ortaya
koyan bütüncül bir raporlama
yapmasına olanak sağlayacak alt
yapının hazırlanması konusundaki
hizmetlerimizle PwC olarak
yanınızdayız.
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