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Sualınız var?
Biz sizə kömək edə bilərik

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.
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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.
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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
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Biznesin Transformasiyası

Siz nə əldə edirsiniz?
Maliyyə itkilərinin və reputasiya risklərinin
qarşısının alınması

Biznesin mənfəətli və sağlam şəkildə inkişafı

Daha ucuz maliyyəyə çıxışın təmin edilməsi

Biznesin effektivliyinin artırılması

Optimal və qanuna uyğun vergi
və maliyyə uçotunun təşkili

Güclü daxili nəzarət sisteminin qurulması

Səhmdarlar üçün dürüst idarəetmə hesabatlılığının
təmin edilməsi

Strateji investorlar üçün biznesin
cəlbediciliyinin artırılması

MHBS əsasında
mühasibat
uçotunun
qurulması/bərpası

Uçotun
diaqnostikası,
çatışmazlıqların
aşkar edilməsi

Görüləcək işlər üzrə
yol xəritəsinin
hazirlanması

Daxili və xarici
bazarlarda yeni yatırım
imkanları

Optimal və qanuna uyğun vergi
uçotunun təşkili

Korporativ
idarəetmənin
qurulması
Biznes effektivliyin
artırılması
Beynəlxalq və yerli maliyyə
bazarlarına çıxış

Mövcud korporativ
strukturun təhlili

Daxili nəzarət və
daxili audit
funksiyasının
qurulması
Əməkdaşların peşəkar
hazırlığı/təlimlərin
təşkil edilməsi

Kənar auditin
təşkili
Strateji investorların
cəlb edilməsi

Gəlir mənbəyinin
təsdiqlənməsi

