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1. Açılış və salamlama, Kvorum
Salvador Marin bütün EFAA İdarə Heyətinin üzvlərini salamladı və iclası saat 13.35-də
açıq elan edir. Salvador Marin Aleksander Stefanacın iştirak etmədiyini, lakin Marcus
Tuschenə səlahiyyət verdiyini, qalan bütün üzvlərin iştirak etdiyini və təmsil olunduğunu
qeyd etdi. Kvorum toplandı və İdarə Heyəti lazımi qaydada müşavirəyə başladı.
2. Şuranın gündəliyinin təsdiqlənməsi
İdarə heyəti yekdilliklə Gündəliyi təsdiqlədi.
3. Protokolların təsdiq edilməsi
İdarə Heyəti yekdilliklə 9 noyabr tarixli İdarə Heyəti iclasının Protokolunu təsdiqlədi.
4. Maliyyə yeniləməsi
Salvador Marin EFAA-nın hesablarının əsaslı olduğunu və EFAA-nın maliyyə cəhətdən
etibarlı olduğunu vurğuladı. O, COVID 19 böhranına baxmayaraq, EFAA-nın
fəaliyyətlərinin və əlaqələrinin həqiqətən genişləndiyini qeyd etdi: bir neçə onlayn tədbir
təşkil olunub və EFAA da müntəzəm keçirilən ekspert qruplarının iclasları və digər
maraqlı tərəflərlə görüşlər üçün virtual alətlərə keçid edib. Bu səbəbdən EFAA-nın
etibarlı maliyyə vəziyyəti yalnız COVID 19 səbəbilə xərclərin azalması ilə deyil, həm də
böhrandan əvvəl və böhran dövründə təşkilatın yaxşı idarə olunması ilə əlaqədardır.
Maruce Bujes, illik ianənin ödəmə müddətinin 1 iyun 2021-ci ilə qədər uzadılmasına
baxmayaraq, artıq bir çox ianə məbləğinin alındığını, beləliklə hesablarda 450.000 avro
civarında nağd pulun olduğunu bildirdi. Maruce Bujes, SMEunited və ZDH'nin yeni
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icarə müqaviləsi üçün bütün icarəçilərlə danışıqlar apardığından 2021-ci ilin birinci rübü
üçün icarənin hələ ödənmədiyini izah etdi. Mütəxəssislərə və İdarə Heyətinin üzvlərinə
verilən hədiyyələrin balansdakı bir sətirdə "promosyon hədiyyələri" olaraq göstərilməsi
də razılaşdırıldı. Hədiyyəni alan mütəxəssislərə, bu barədə müvafiq vergi orqanlarına
bildirmək məsuliyyətləri olduğu xatırladılacaq.
Maruce Bujes, proqnozların COVID 19 səbəbilə qoyulan bir çox məhdudiyyətlərin 2021ci ilin May ayında bitəcəyini göstərdiyini izah edir.
EFAA heyəti yekdilliklə bu iş üçün Maurice-ə təşəkkür etdi.
5. EFAA-nın Strategiyası: Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) və Avropa
Mühasibatlıq Təşkilatı (ACE) ilə Anlaşma Memorandumunun imzalanması; 2021-ci
ilin iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan EFAA Beynəlxalq Konfransı və İllik
Ümumi İclası; 2021-ci ilin payızında keçirilməsi nəzərdə tutulan EFAA Şura iclası
Salvador Marin, EFAA prezidenti vəzifəsinə başladığı andan bəri IFAC ilə bir şəbəkə
halında ortaq olaraq tanınmalarının mümkünlüyü ilə bağlı danışıqlar apardığını qeyd
etdi. IFAC ilə imzalanan Memorandumun EFAA üçün əla bir nəticə olduğunu izah etdi
bə bunun artıq görülənlərdən daha çox iş tələb etmədiyini qeyd etdi..
Salvador Marin, EFAA prezidenti kimi ilk fəaliyyətlərindən birinin o dövrdə Avropa
Mühasibatlıq Təşkilatı (ACE) prezidenti olan Florin Toma ilə görüşmək olduğunu da
bildirdi. Salvador Marin ümumiyyətlə mühasibat peşəsi ilə əlaqəli, lakin heç bir xüsusi
SMP-nin marağını artırmayan mövzularda Avropa Mühasibatlıq Təşkilatı ilə əlaqələrin
qurulmasını hədəfləyir. Bu səbəbdən, Anlaşma Memorandumunun əhatə dairəsi
məhduddur, yəni qeyri-maliyyə hesabatları (NFR), audit və çirkli pulların yuyulmasına
qarşı mübarizəni (AML) əhatə edir. İldə bir dəfə hər iki təşkilatın rəhbərliyi bir araya
gələrək əsas mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparacaq.
Salvador Marin izah edib ki, bu Anlaşma Memorandumu, maraq doğuran məsələlərdə
koordinasiya axtararaq, 2018-ci il İllik Ümumi İclasın qərarlarına uyğunluğu təmin edir.
Salvador Marin, bu cür koordinasiya işlərinin davam etdiyini və EFAA-nı maraqlandıran
digər təşkilatlarla da davam etdirəcəyinə də diqqət çəkdi. İdarə heyəti, Salvador Marini
bu mükəmməl nailiyyətlər üçün təbrik etdi və hər iki memorandumun imzalanmasını
dəstəklədi.
EFAA İdarə heyəti, hər iki Anlaşma Memorandumunun EFAA-nın SMP-lərin səsi kimi
tanınmasına təkcə Avropa Birliyi səviyyəsində deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə
qatqısı olduğunu düşünür.
Johan De Coster, EFAA-nın FCM və Avropa Maliyyə Hesabatları üzrə Məsləhət
Qrupunun (EGIAN) tədbirlərində də təmsil olunmağa çalışmalı olduğunu təklif etdi.
İdarə Heyətinə bildirildi ki, Rəhbər Komitə artıq EFAA Beynəlxalq Konfransının təşkili
üzərində işləyir. Konfransda SMP-ləri COVID-19-dan sonrakı dövrdə necə daha ağıllı,
daha güclü, davamlı etmək barədə müzakirə aparılacaq. Rəhbər Komitə hazırda
iştirakçıların əksəriyyətinin onlayn olaraq iştirak edəcəyi hibrid bir tədbir təşkil etməyi
nəzərdə tutur, EFAA İdarə Heyəti və üzvlərin nümayəndələri şəxsən iştirak edəcəkdir.
İyunun sonlarında Avropa ətrafında gəzintinin təhlükəsiz olacağını proqnozlaşdırmanın
çox çətin olduğu vurğulandı. İdarə heyəti beynəlxalq üzbəüz bir tədbir keçirməyin çox
çətin olacağını düşünür və bütün EFAA üzvlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin
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vacibliyini vurğuladı. EFAA Beynəlxalq Konfransının onlayn
olmayacağına mart ayının sonunda qərar veriləcəyini bildirildi.
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olub

Salvador Marin davamlı dəstəyi və çox müsbət təklifləri üçün bütün üzvlərə təşəkkür
etdi.
6. EFAA fəaliyyətləri, işçi qrupu və ekspert qrupları: mühasibat ekspert
qrupu; Audit Ekspert Qrupu; Rəqəmsal İşçi Qrupu; Avropa Birliyi Peşəkar
Tənzimləmə Ekspert Qrupu; EFAA Fəaliyyətləri (Ekspert Qrupları və İşçi Qrupu,
Əməkdaşlıq müqavilələri, virtual tədbirlər)
Salvador Marin, EFAA Mütəxəssis Qrupları və İşçi Qrupunun son bir neçə ayda çox fəal
olduğunu izah edir.
Salvador Marin və Paul Tomphson son bir neçə həftə ərzində SMP-lərin və Esther Ortiz
(EO) (Mühasibat Ekspert Qrupunun) fikirlərini təmsil və təbliğ etmək üçün bir neçə
tədbirdə, həmçinin 2 EFRAG təbliğat tədbirində çıxış etdilər. Bunlardan biri İspaniya
bazarı üçün olan 1300-dən çox iştirakçının qatıldığı, digəri isə Avropa Birliyi auditoriyası
üçün olan 400-dən çox iştirakçının qatıldığı tədbirlər idi. Salvador Marin və Paul
Tomphson bu tədbirlərin əhəmiyyətini vurğuladılar.
Paul Tomphson, EFAA Eksper Qrupunun və İşçı Qrupunun son fəaliyyətlərini izah etdi.
Mümkün qeyri-maliyyə hesabatları (NFR) standartının miqyaslı, könüllü və SME-lərin
ehtiyaclarına uyğunlaşdırıldığından əmin olmaq üçün Ekspert Qrupunun-nun qeyrimaliyyə hesabat standartları (PTF-NERS) üzrə Layihənin İşçi Qrupunda oynadığı rolu
vurğuladı.
Paul Tomphson EFAA-nın bir sıra məsləhətləşmələrə cavab verdiyini, daha az
mürəkkəb qurumların yoxlanılması işində iştirak etdiyini və Avropa İttifaqının Rəqəmsal
Çağda ƏDV üzrə Tədqiqatı, Audit İslahatı və s. ilə əlaqəli görüşdüyünü də bildirdi.
Salvador Marin, Avropa Birliyi Peşə Tənzimləmə Ekspert Qrupunun işinin əhəmiyyətini
vurğuladı, xüsusilə xidmətlərin sərbəst hərəkəti və keyfiyyətli mühasibat xidmətlərinin
göstərilməsinin vacibliyi ilə bağlı davam edən müzakirələrin önəmi vurğuladı.
Nəhayət, Salvador Marin və Paul Tomphson, EFAA-nın EWE şəbəkəsi içərisində
oynadığı rolu və EUIPO ilə edəcəyi işi və qarşıdakı veb seminarı vurğulayır.
Paul Tomphson, ERASMUS + layihəsi olan "İNTEREST" in inkişafı barədə İdarə
Heyətini məlumatlandırır.
Həm Salvador Marin, həm də Paul Tomphsonun 28 yanvar 2021-ci il tarixində IFAC
SMP Məsləhət Qrupunun iclasında iştirak etdikləri barədə İdarə Heyətinə məlumat
verilir. İdarə Heyətinə EFRAG idarəetmə strukturundakı mümkün dəyişikliklər və EFAAnın əhəmiyyətli SME / SMP nümayəndəliyi üçün lobbiçilik etməsi barədə də məlumat
verilir.
7. EFAA Üzvlüyü -Müraciətlər
Potensial üzvlərlə müzakirələr davam etdi. İdarə heyəti, Salvador Marinin üzvləri
saxlamaq və yeni üzvlər cəlb etmək üçün göstərdiyi səyləri dəstəkləyir. Johan De
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Coster, Salvador Marinə dəstək verə biləcəklərini və nəticədə üzv olaraq qalmağa
çalışmaq üçün KSW ilə görüşdə iştirak edəcəklərini ifadə etdilər.
EFAA Qanuni tələblərinə uyğun olaraq, ITAA, IBR-IRE tətbiqi ilə bağlı fikirlərini
bölüşməyə dəvət olunur. JDC şərhlərini paylaşacaq.
8. Növbəti İdarə Heyəti iclasları (iclasları), baş verən iclasları, yaxınlaşan iclasları
/ tədbirləri və İllik İclas Planını təqib etmək
Növbəti İdarə Heyəti iclasının tarixini təyin etmək üçün bütün üzvlərə müraciət ediləcəyi
qərara alındı. Bir iclasın mart ayının sonu və digər birinin may ayının sonu / iyunun
əvvəllərində keçirilməsi planlaşdırılır.
9. Başqa bir biznes
Hesabat veriləcək bir şey yoxdur.
10. İclasın bağlanması
İclas saat 15: 10-da bağlandı.
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