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Accounting Advisory Services (CMAAS)
We are glad to inform you of Accounting Advisory Services (CMAAS) business unit in PwC Azerbaijan office, which is
locally led by Gunay Asgarova (Senior Manager) under Assurance line of services. We have delivered a number of
accounting advisory projects via local and cross-border expertise to clients both in financial and non-financial sector. Such
services are:

Services/products offered:
▪

2. Diagnostics of the integration of financial business processes with other business processes and compliance with
relevant accounting/reporting requirements;

Finance processes transformation
(optimisation, automatisation,
digitalisation, process improvement,
fast close)

▪

3. Submission of a report on the diagnostic of the company’s independent ability to produce financial statements and
recommended actions (pre-audit stage);

Management reporting set-up (KPI
dashboarding, etc)

▪

Planning, budgeting & forecasting
(Business/Finance control manuals)

▪

Accounting Advice and Opinions (on
complex accounting areas)

▪

IFRS e-tools and reporting modules

1. Review & assess business processes and reporting systems (data, technology, processes and compliance), financial
recording and relevant accounting framework;

4. Development of financial business process policies and procedures, required methodologies and accounting policies;
5. Technical advice letter/opinion on complex accounting areas
6. Industry and Company tailored IFRS Update Training of staff on various accounting topics,
7. Technical assistance in preparation of annual and periodic financial reporting packages, recurring adjustments on
period-end financial closing process;
8. GAAP change (implementation of new standards)

9. Agreed-upon procedures within accounting advisory scope
10. Solutions on automation of certain financial and reporting tasks (E-tools) to note few as example:
➢

MyIFRS 9 solution for Corporate entities (ready tool)

➢

Tailored IFRS 9 solutions for financial institutions (scripts for further automation)

➢

MyLease Manager tool for IFRS 16 implementation and management

➢

Investments management and accounting tool

➢

Derivatives accounting tool (DAVE)

➢

Automation of periodic financial reporting and/or certain disclosures (at Company’s request)

➢

Various IFRS e-learnings for banks and corporates

2
PwC

Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Xidmətləri (CMAAS)
Böyük məmnuniyyətlə Sizə PwC Azərbaycan ofisində Audit Xidmətləri Departamentinin tərkibində Günay Əsgərovanın (Baş
Menecer) rəhbərlik etdiyi Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Xidmətləri (CMAAS) bölməsi haqqında məlumat vermək istərdik.
Biz maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda müştərilərə yerli və beynəlxalq mütəxəssislərin köməyi ilə mühasibat uçotu üzrə
məsləhət xidmətləri sahəsində bir sıra layihələr həyata keçirmişik. Bu xidmətlər aşağıdakılardır:
1. Biznes prosesləri və hesabat sistemləri (verilənlər, texnologiya, proseslər və uyğunluq), maliyyə hesabatları və müvafiq
mühasibat uçotu sisteminin təhlili və qiymətləndirilməsi;
2. Maliyyə biznes proseslərinin digər biznes prosesləri ilə inteqrasiyasının və müvafiq mühasibat uçotu/hesabat tələblərinə
uyğunluğunun diaqnostikası;
3. Şirkətin müstəqil maliyyə hesabatlarını hazırlamaq qabiliyyətinin diaqnostikası və tövsiyə olunan tədbirlər haqqında
hesabatın təqdim edilməsi (auditdən əvvəlki mərhələ);
4. Maliyyə biznes prosesləri ilə bağlı siyasət və prosedurların, tələb olunan metodologiyaların və uçot siyasətinin işlənib
hazırlanması;
5. Mürəkkəb uçot sahələri üzrə texniki tövsiyələrin/rəyin hazırlanması;
6. Sənaye və şirkətlərin tələblərini nəzərə alaraq, işçi heyəti üçün mühasibat uçotu ilə bağlı müxtəlif mövzulara dair
BMHS-ə uyğun təlimlərin keçirilməsi,
7. İllik və aralıq maliyyə hesabatları paketlərinin hazırlanmasında texniki yardım, maliyyə ilinin bağlanması prosesi ilə bağlı
dövri düzəlişlərin hazırlanması;
8. Ümumi qəbul edilmiş mühasibat uçotu qaydalarında dəyişikliklər (yeni standartların tətbiqi);
9. Mühasibat uçotu üzrə məsləhət xidmətləri çərçivəsində razılaşdırılmış prosedurlar;
10. Müəyyən maliyyə və hesabat tapşırıqlarının avtomatlaşdırılması üzrə həllər (elektron alətlər); nümunə olaraq
aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
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➢

Korporativ şirkətlər üçün MyIFRS 9 texniki həlli (hazır proqram)

➢

Maliyyə təşkilatları üçün yazılan və uyğunlaşdırılan BMHS (IFRS) 9 texniki həlli (gələcəkdə avtomatlaşdırma
üçün skriptlər təqdim olunması)

➢

BMHS (IFRS) 16 standartın tətbiqi və idarə edilməsi uçun «MyLease Manager» proqramı

➢

İnvestisiyaların idarə edilməsi və uçotu proqramı

➢

Törəmə alətlərin uçotu və qiymətləndirilməsi aləti («DAVE» proqramı)

➢

Dövri maliyyə hesabatlarının və/və ya müəyyən açıqlamaların avtomatlaşdırılması (Şirkətin istəyi ilə)

➢

Banklar və şirkətlər üçün müxtəlif BMHS elektron təlimlər

Təklif olunan xidmət/məhsullar:
▪

Maliyyə proseslərin transformasiyası
(optimizasiya, avtomatlaşdırma,
proseslərin təkmilləşdirilməsi, hesabat
dövrünün bağlanması prosesi)

▪

Rəhbərlik üçün hesabatlığın
qurulması («KPI üzrə deşbord»ların
yazılması, və sair)

▪

Planlaşdırma, büdcələnmə və
proqnozlaşdırma (Bizness/Maliyyə
nəzarətinə dair kitab(manualın)
hazırlanması)

▪

Mühasibat uçotu üzrə texniki Rəy
(mürəkkəb və/ya ikimənalı sahələr
üzrə məsləhət)

▪

BMHS (IFRS) dair e-alətlər və
hesabatlıq modulları (proqram
üzərindən)
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