Franchise İlişkilerinin
Değerlendirilmesi ve
Özel Kapsamlı
Hizmetler

Franchise İlişkileri
Markanızın başarısı, sadece Şirketinizin
performansına değil, markanızın doğrudan veya
dolaylı olarak tüketici ile buluşmasını sağlayan tüm
üçüncü taraflara da bağlanmış durumdadır. Bu
ilişkiler içerisinde, en önemli rollerden birini,
markanızı nihai tüketici ile buluşturan
Franchise’larınız üstlenmektedir.
Franchise’larınızın seçimi sürecinde alınacak
kararlar, stratejik önem taşımakta ve şirketlerin
hedeflerine ulaşmalarını direkt etkilemektedir.
Seçim süreci aşamasında yapılan
değerlendirmelerden, sürekli performans izlemeye
kadar birçok alanda analiz çalışmaları hızla
yaygınlaşmaktadır.
Şirketler açısından saygınlık ve birçok usulsüzlük
riski barındırabilecek Franchise ilişkilerinin
değerlendirilmesi ve incelenmesi çeşitli
uzmanlıkların bir arada bulunmasını
gerektirmektedir. EY bünyesinde faaliyet gösteren
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı
kadrosunda yer alan uzmanlarımızla Franchise
ilişkilerinizin değerlendirilmesi ve incelenmesi için
size özel yöntemler geliştirmekte aksaklıkların
zamanında tespiti ve önlenmesi konusunda
hizmetler sunmaktayız.

Franchise’larınızın Şirketinizin
itibarına uygun hareket
ettiğinden emin misiniz?
Şirket itibarını zedeleme riski
taşıyan Franchise’larınızın
belirlenmesi amacıyla liyakat
değerlendirmesi (Integrity
Diligence) yapılmaktadır.
Bu değerlendirme, potansiyel
Franchise’lar için anlaşma
öncesinde ve mevcut
Franchise’lar için sürekli olarak
yapılmaktadır.

Liyakat değerlendirmesi iki paralel adımdan
oluşmaktadır:
1. Adım:
➢ Franchise’lar ve ortakları / kilit yöneticileri ile
ilgili halka açık ve yarı açık kaynaklar üzerinden
özgeçmiş araştırması yapılması
2. Adım:

➢ Franchise'ların ortakları / kilit yöneticileri ile
mülakatlar gerçekleştirilerek riskli hususların
tespit edilmesi
➢ Liyakat değerlendirmesinde araştırılan temel
konular aşağıda belirtilmektedir:
Mevzuat uyum riskleri
Çıkar çatışmaları
Rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük
Olumsuz haberler
Ticari ihtilaflar
Saygınlık riski taşıyan siyasi ilişkiler
Finansal kaygılar, suç ve uyumsuzluk
durumları
✓ Diğer olumsuz durumlar
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Franchise’larınızın cirolarını
doğru beyan ettiğinden emin
misiniz?
Franchise işletmelerin cirolarının
özelleştirilmiş yöntemler
kullanılarak denetimi konusundaki
kapsamlı tecrübemiz ile Franchise
veren kuruluşlara ve
yatırımcılarına; denetim
kapsamına alınacak
Franchise’ların belirlenmesinden,
bu Franchise’ların işlem ve
raporlarının detaylı şekilde
denetlenmesine kadar destek
vermekteyiz.

Temel Hizmetlerimiz:
➢ Gizli müşteri ziyaretleri ile fiş/fatura verme
alışkanlıklarının, satış noktalarının (kasa
sayılarının), stok takibi yapısının gözlemlenmesi
➢ Satış, indirim ve iade süreçlerinin ve bu
süreçlerin kaydi takibat yapısının anlaşılması
➢ Ön muhasebe kayıtları, muhasebe kayıtları ve
destekleyici dokümanları (z-raporları, faturalar
vb.), yasal bildirimler ile manuel hazırlanmış ciro
takip listeleri ve diğer mevcut dokümanlar
üzerinden ciroların tekrar hesaplanması
➢ Ciro hesaplamalarımız ile Franchise’lar
tarafından yapılan ciro bildirimleri kıyaslanarak
farklılıkların hesaplanması

Franchise’larınızın
operasyonları Şirket
kriterlerinize uygun mu?
Franchise'lar tarafından
gerçekleştirilen operasyonların
Şirketiniz ile yapılan sözleşmelere
ve Şirketiniz tarafından konulan
diğer kriterlere uyumunun
değerlendirmesi amacıyla birçok
özelleştirilmiş uyum riski
araştırılmaktadır.

Franchise’larınızın finansal
performansına güveniyor
musunuz?
Finansal performansı riskli olan
Franchise'larınızın veya Franchise
adaylarının belirlenmesi
amacıyla, Şirketinizin
beklentilerine uygun bir finansal
sağlık değerlendirme modeli
tasarlanmakta ve bu model
çerçevesinde değerlendirmeler
yapılmaktadır.

Örnek araştırma konuları:
➢ Münhasır alan dışına yapılan satışlar veya
verilen hizmetler
➢ Şirketinizin rakiplerine ait marka ürünlerin veya
hizmetlerin satışı
➢ Stok bildirim yapısı ve hatalı stok bildirimleri
➢ Son kullanma tarihi geçmiş stoklar
➢ İş kanununa aykırı işçi çalıştırılması
➢ Şirketiniz tarafından ortaya konulan diğer
kriterler ve hassasiyetler

Temel araştırma konuları:
➢ Sunulan mali tablolara kaynak olan veri
kaynaklarının geçerliliği
➢ Finansal tabloların tamlığı ve doğruluğu; ayrıca,
finansal tablolara yansıtılmamış konuların
tespiti
➢ Düzeltilmiş finansal tablolar üzerinden finansal
sağlığın ve finansal sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi

Ticari kampanyalarınızın
Franchise’larınız tarafından
doğru ve şeffaf bir şekilde
uygulandığını düşünüyor
musunuz?
Franchise’ınız tarafından
uygulanan ticari kampanyaların
amacına uygunluğunun takip
edilmesi amacıyla özelleştirilmiş
birçok analiz
gerçekleştirmekteyiz.

Franchise’larınız tarafından size
yansıtılan inşaat, dekorasyon
ve ekipman harcamalarının
gerçeği yansıttığını düşünüyor
musunuz?
Franchise’lar tarafından yapılan
inşaat, dekorasyon ve ekipman
harcamalarının doğası ve
makulluğu bu konularda eğitim ve
tecrübeye sahip uzmanlarımız
tarafından çeşitli benchmark
analizleri kullanılarak
değerlendirilmektedir.

Örnek Analizler:
➢ Kampanya kriterleri ile Franchise satış verisinin
destekleyici dokümanlar ışığında kıyaslanarak
olağan dışı kampanya uygulamalarının tespit
edilmesi
➢ Kampanyadan faydalanan nihai tüketicilere
ilişkin özgeçmiş araştırması yapılarak çıkar
ilişkilerinin araştırılması
➢ Kampanya uygulamalarının yapılacak gizli
müşteri ziyaretleri yoluyla yerinde
gözlemlenmesi ve test edilmesi
➢ Ürün mevcudiyeti, görünürlüğü ve benzeri
ölçütler üzerinden izlenen performans
kriterlerinin yerinde incelemesi

Örnek Analizler:
➢ İnşaat, dekorasyon ve ekipman alım işlerinin
yerinde incelenmesi ve varsa proje veya
malzeme listesi ile farklılıkların tespit edilmesi
➢ Bu kapsamda alınan mal ve hizmet
kalemlerinden örnekleme metodu ile seçim
yapılması ve seçilen kalemlerin piyasa fiyatları ile
kıyaslanması
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EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal
finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir
dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli
hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye
piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm
paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine
getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri
ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi
bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir
rol üstlenmektedir.
Olağan dışı bir işlemden şüphelenmeniz
halinde, uluslararası ağımızda görev alan
3.500’ün üzerindeki Usulsüzlük İncelemesi ve
Uyuşmazlık Danışmanlığı profesyonelimiz,
gereken titizlik ve hızla şüpheli mülakatı,
soruşturma,
şirket
bilgisayarları
ve
telefonlarının elektronik keşif hizmetleriyle
incelenmesi ve mali tablo inceleme hizmetlerini
gerçekleştirebilir.
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