Konkurransefortrinn og vekst

gjennom god virksomhetsrapportering
For å kunne ta de riktige beslutningene som leder, er du avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag. I en stadig mer
kompleks hverdag er god virksomhetsrapportering blitt et viktig konkurransefortrinn. Det gir deg som leder mulighet til å ta
raske og riktige beslutninger. God virksomhetsrapportering baserer seg på en kombinasjon av operativ nøkkelinformasjon,
KPI’er, regnskapsrapporter, proaktive analyser og avviksforklaringer.
Hovedhensikten med rapportering er ikke å fortelle hva som er skjedd, men å fremskaffe informasjon som sier noe om den
fremtidige utviklingen slik at du er forberedt og kan sette inn de riktige tiltakene.
Det finnes nå en rekke løsninger som gjør datainnsamling, analyser og rapportering enklere og mindre ressurskrevende. Uansett hvilken løsning du velger, er det en klar fordel å kjøre en god intern prosess på forhånd slik at du kan stole på dataene,
treffe riktig rapporteringsnivå og få det riktige innholdet i rapportene. De fleste bedrifter mangler både tid, ressurser og kompetanse til å bygge opp en god virksomhetsrapportering. Dette kan vi hjelpe dere med.

•

en velfungerende løsning for virksomhetsrapportering

•

oversiktlige rapporter som kombinerer regnskapstall og
ikke-økonomiske nøkkeltall (KPI’er )

•

rapporter som er tilpasset ledelsen og andre som har
behov for nøkkelinformasjon

•

sentralisert, koordinert og automatisk innhenting av data

•

proaktiv avviksrapportering og beskrivelse av de underliggende årsakene, for å iverksette nødvendige tiltak

•

vurdering av særlige analyser tilpasset din virksomhet

•

økt eierskap og interesse blant mellomledere for det som
rapporteres

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver Gunn Astri Hegna Jansen
Gunn Astri Hegna Jansen har bred erfaring med økonomistyring og virksomhetsrapportering. Hun
har jobbet med alt fra internasjonale konsern til mindre virksomheter innen en rekke bransjer og
fagområder. I tillegg til prosjekter knyttet til virksomhetsstyring, jobber hun med prosessforbedringer, faglig rådgivning, økonomiske analyser samt budsjett- og prognosearbeid. Hun påtar seg også
oppdrag som innleid CFO/økonomisjef.
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