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Giriş

Biznesin Transformasiyası

Deloitte adı Böyük Britaniyanın qanunvericiliyi əsasında qeydiyyatdan keçərək zəmanətlə
məhdudlaşdırılmış Deloitte Touche Tohmatsu Limited şəbəkəsinə daxil olan üzv şirkətlərdən
birinə və ya bir neçəsinə və əlaqədar müəssisələrinə aid ola bilər. DTTL və bu şəbəkəyə
daxil olan hər bir üzv şirkət ayrı-ayrılıqda hüquqi şəxslər və müstəqil müəssisələrdir. DTTL 
(həmçinin, “Deloitte Global”) müştərilərə xidmətlər göstərmir. DTTL və ona üzv şirkətlər
barədə ətraflı məlumat üçün www.deloitte.com/about səhifəsinə daxil olun.

Deloitte müxtəlif sənaye sahələrində çalışan dövlət müəssisələrinə və özəl müştərilərə
audit, konsaltinq, maliyyə məsləhəti, risklərin idarə edilməsi, vergi və digər əlaqədar
xidmətlər göstərir. Dünya üzrə 150-dən çox ölkədə və ərazidə müştərilərini beynəlxalq
səviyyəli imkanlar, yüksək keyfiyyətdə xidmətlər və ən çətin iş məsələlərinin həlli üçün
lazımi ideyalar ilə təmin edən əlaqəli üzv şirkətlər şəbəkəsi ilə Deloitte, Fortune Global 
500® üzrə beş şirkətdən dördünə öz xidmətlərini göstərir. Deloitte-in təxminən 312,000-
dən artıq peşəkar mütəxəssisinin təklif etdiyi fərq yaradan həllər haqqında ətraflı məlumat
üçün bizi Facebook, LinkedIn və ya Twitter səhifəmizdə izləyin.

Bu məlumatda yalnız ümumi informasiya əks olunur və Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
şirkətlərindən, onun üzv şirkətlərindən və ya əlaqədar müəssisələrdən (birlikdə “Deloitte 
Şəbəkəsi”) hər hansı biri bu məlumat vasitəsilə peşəkar məsləhətləşmə və ya xidmətlər
təmin etmir. Maliyyə fəaliyyətinizə və ya müəsissənizə təsir göstərə biləcək hər hansı
qərarlar qəbul etməzdən və ya tədbirlər görməzdən əvvəl peşəkar mütəxəssis ilə
məsləhətləşmək daha məqsədəuyğundur. Deloitte Şəbəkəsinə daxil olan heç bir müəssisə
bu məlumata istinad edən hər hansı şəxsin məruz qaldığı zərərə görə məsuliyyət daşımır.

© 2020 Deloitte & Touche MMC. Bütün hüquqlar müdafiə olunub.

Son dövrdə ölkədə şəffaflığın artırılması ilə bağlı
geniş miqyaslı islahatlar aparılır. Baş verən
dəyişikliklərə adekvat reaksiya göstərmək, 
həmçinin maliyyə itkiləri və reputasiya risklərinə
məruz qalmamaq üçün sahibkarlıq subyektləri
mövcud biznes modellərini bir daha nəzərdən
keçirməlidir.

Biznesin Transformasiyası - uçotun dürüst və 
effektiv qurulmasına, biznesin şəffaflığına, 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına (MHBS) uyğun auditin 
keçirilməsinə, daxili nəzarətin gücləndirilməsinə, 
daha ucuz maliyyənin cəlb edilməsinə və 
investisiya imkanlarının artırılmasına doğru 
atılan addımdır. Tural Haciyev
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20 ilə yaxın Azərbaycan bazarında 

fəaliyyət göstərən Deloitte şirkəti 

artıq bir neçə ildir ki, yüksək ixtisaslı 

və geniş təcrübəyə malik peşəkarları 

ilə öz müştərilərinə Biznesin 

Transformasiyası sahəsində hərtərəfli 

dəstək göstərir. 

Niyə Deloitte?

• Beynəlxalq səviyyədə sertifikatlaşdırılmış
peşəkar işçi heyəti

• Azərbaycan bazarında Biznes Transformasiya
sahəsində ən geniş təcrübə

• Beynəlxalq şirkət olmasına baxmayaraq yerli  
bazarın ehtiyaclarına və trendlərə çevik 
reaksiya

• Ehtiyacınız olan bütün növ xidmətlərin bir
peşəkar şirkətdə cəmləşdirilməsi

https://www.facebook.com/deloitte
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte


Siz nə əldə edirsiniz?

Uçotun
diaqnostikası, 
çatışmazlıqların
aşkar edilməsi

MHBS əsasında 
mühasibat
uçotunun 
qurulması/bərpası

Optimal və qanuna uyğun vergi
uçotunun təşkili

Korporativ 
idarəetmənin 
qurulması 

Kənar auditin 
təşkiliDaxili nəzarət və 

daxili audit 
funksiyasının 
qurulması

Biznes effektivliyin 
artırılması

Daxili və xarici 

bazarlarda yeni yatırım 

imkanları

Beynəlxalq və yerli maliyyə 

bazarlarına çıxış

Gəlir mənbəyinin

təsdiqlənməsi
Strateji investorların
cəlb edilməsi

Görüləcək işlər üzrə 
yol xəritəsinin
hazirlanması

Maliyyə itkilərinin və reputasiya risklərinin 
qarşısının alınması

Daha ucuz maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi

Optimal və qanuna uyğun vergi
və maliyyə uçotunun təşkili

Səhmdarlar üçün dürüst idarəetmə hesabatlılığının
təmin edilməsi

Biznesin mənfəətli və sağlam şəkildə inkişafı

Strateji investorlar üçün biznesin 
cəlbediciliyinin artırılması

Güclü daxili nəzarət sisteminin qurulması

Biznesin effektivliyinin artırılması

Mövcud korporativ 
strukturun təhlili Əməkdaşların peşəkar 

hazırlığı/təlimlərin
təşkil edilməsi


