
“Sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların
dayandırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə Qanun qəbul
olunmuşdur

Belə ki, 12 fevral 2019-cu il tarixli
dəyişiklikdə göstərilmişdir ki, 
Qanunun 2.1-ci maddəsinə olunmuş
mümkün yoxlamalar siyahısına
“maliyyə bazarları sahəsində
aparılan yoxlamalar” da əlavə
olunmuşdur. Qeyd üçün bildiririk
ki, hazırki Qanunda yekun olaraq
vergi yoxlamaları, maliyyə bazarları
sahəsində aparılan
yoxlamalar, gömrük auditi, müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
dərman vasitələrinin keyfiyyəti, 
təhlükəsizliyi qaydalarına riayət
edilməsi və qida məhsullarının
təhlükəsizliyinə nəzarətin həyata
keçirilməsi ilə bağlı
yoxlamalar, “Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə

qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikası
Qanununun tələblərinə əməl
edilməsinə nəzarətin həyata
keçirilməsi ilə bağlı həmin Qanunla
müəyyən edilmiş nəzarət orqanları
tərəfindən həyata keçirilən
yoxlamalar, habelə insanların həyat
və sağlamlığına, dövlətin
təhlükəsizliyinə və iqtisadi
maraqlarına mühüm təhlükə
yaradan hallar üzrə siyahısı müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilən yoxlamaların
aparılması nəzərdə tutulur.

Azərbaycanda PwC
Akademiyası "Qeyri-maliyyə
menecerləri üçün maliyyə” 
mövzusunda yeni təlim elan 
edir.

Bu praktiki və interaktiv təlimin 
məqsədi təlim iştirakçılarına 
çalışdıqları təşkilatların və qrupların 
maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətini 
təhlil etmək və təkmilləşdirməkdə
köməklik göstərməkdir. 
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Təlim iştirakçıları praktiki nümunələrdən,
qabaqcıl təcrübə və öz təcrübələrindən istifadə
etməklə, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat,
məcmu gəlir hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında hesabat, hesablar və büdcə kimi əsas
maliyyə sənədləri haqqında məlumat əldə
edəcəklər. Bundan əlavə, iştirakçılar dövriyyə
kapitalı, büdcə, proqnozlaşdırma, investisiya
qiymətləndirmələri, əmsalların təhlili və s. kimi
maliyyə anlayışları ilə tanış olacaqlar. Proqram
hər bir mövzuya dair praktiki məşğələlərdən
ibarətdir.

Təlimin əsas mövzuları:

1. Maliyyə funksiyası haqqında ümumi
məlumat. Buraya nə daxildir?

2. Sektorlar üzrə maliyyə hesabatlarının
strukturu və təhlili

3. Maliyyə hesabatlarında seçilmiş sətir
maddələrinin mühasibat icmalı (debitor borclar,
kreditor borclar, mal-material ehtiyatları)

4. Əmsalların təhlili və şərhi

5. Dövriyyə kapitalının idarə edilməsi
əsaslarının təhlili

6. Büdcə və proqnozlaşdırma effektiv maliyyə
idarəetmə vasitəsidir

7. Xarici investisiya qərarları

8. Xəzinə əməliyyatları ilə bağlı müasir
məsələlər

Təlim detalları:

• Təlimin keçirilmə tarixi: 8-9 aprel 2019

• Təlimin keçirilmə vaxtı: 9:30- 17:30

• Təlimin keçirilmə dili: İngilis dili

• İştirak haqqı: hər bir iştirakçı üçün - 650
AZN (ƏDV xaric); 12 nəfərlik qrupdan ibarət
korporativ müştərilər üçün - 5,000 AZN (ƏDV
xaric)

Qeydiyyat və əlavə məlumat üçün:

Sevinc Ələkbərova:

+994 50 278 62 33

Sevinj.Alekperova@pwc.com
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