EFAA Madriddə keçirilən İllik Ümumi İclasında Yeni üzvləri və Direktorlar Şurasını
salamladı

Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) 24 iyun 2016-cı il tarixində
İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində İspaniyadan olan üzvü CGE-REA Auditores-in
qərargahında öz İllik Ümumi İclasını keçirdi. EFAA-nın ildə iki dəfə baş tutan prezident
və Şura seçkilərinin keçirilməsindən və EFAA-ya üç yeni adi üzv və bir müşahidəçi üzv
qəbul edilməsindən bəri 2016-cı il 360.000-dən çox Avropalı peşəkarları təmsil edən 16
milli mühasibat uçotu, audit və vergi orqanlarından olan nümayəndə heyəti üçün xüsusi
il olmuşdur. Bu cür xüsusi gündəlikdə olan məsələlərdən başqa, EFAA İllik Ümumi İclası
növbəti ilin fəaliyyət planı və büdcənin təsdiqi kimi mühüm qanunla müəyyən edilmiş
hüquq və vəzifələri həyata keçirir.
Böyük Britaniyanın Avropa Birliyi referendumun ilk nəticələrinin açıqlanmasından yalnız
bir neçə saat sonra EFAA prezidenti Bodo Richardt iştirakçıları salamlayaraq "Avropa
üçün kədərli gündür, lakin bu vəziyyət haqqında qərar qəbul etmək tezdir" deyə bildirib.
O, giriş nitqinə davam edib: ,, Biz son on iki ay ərzində EFAA və üzvlərimiz arasındakı
əməkdaşlıq sayəsində bir çox nailiyyətlər əldə etmişik. Biz Avropa Komissiyası, EFRAG
və digər maraqlı tərəflərlə olan əlaqələrimizi xeyli təkmilləşdirmişik və sevinirəm, biraz
da fəxr edirəm ki, təkcə 2016-cı ildə EFAA-ya 5 yeni üzv təşkilat qoşulub. Kiçik və orta
ölçülü müəssisələr öz bizneslərində eləcə də siyasi təsvirlərində uğurlu əlaqələrə
güvənirlər. Sizin təşkilatlarınız ilə EFAA-nın əməkdaşlığı Brüssel, Nyu-York, və ya
Londonda öz adlarından effektiv şəkildə çıxış edə bilməyən SMP-ların maraqlarının
qorunması üçün platformadır”. Daha sonra prezident EFAA-nın daxili və xarici
nəşrlərinin eləcə də son 18 ay ərzində EFAA-nın iştirak etdiyi tədbirlərin həcminin
əhəmiyyətli dərəcədə artdığını göstərdi.
EFAA-nın Peşəkar İnkişaf üzrə Direktoru Marie Lang EFAA-nın peşəkar fəaliyyətlərinin
təqdimatlarını edərkən bəyan edib ki, bizim son on iki aydakı uğurumuz bir şəxsin və ya
bir təşkilatın hesabına olmayıb, bunlar qrup şəklində işin nəticəsidir. O, qeyd edib ki,
üzvlər və onların nümayəndələrinin fəal iştirakı ideyalar və ən yaxşı təcrübələr
mübadiləsini daha da stimullaşdırır və EFAA-nı onun fəaliyyətləri üçün konkret və
dəyərli sərmayə ilə təmin edir.
Sonra EFAA rəhbərliyi EFAA-ya üzv təşkilatların rəhbərliyi ilə qarşıdakı layihələr,
Avropa SMP-larının rifahı naminə EFAA-nın resurslarının və fəaliyyətlərinin yeni
imkanlarla davamlı şəkildə uyğunlaşdırılması və artırılması yolları müzakirə olundu.
Daha sonra 2017-ci büdcəsi yekdilliklə qəbul edildi.
Bu mərhələdə EFAA Prezident Bodo Richardt EFAA-nın yeni üzvlərinin
nümayəndələrinin ona qoşulmasını xahiş edib. Avstriya Mühasiblər və Vergi Müşavirləri
Palatasının (KWT, Adi üzv) vitse-prezidenti Thomas Kölblinger, Sloveniya Mühasiblər
Palatasının (CCIS-CAS, adi üzv) prezidenti Aleksander Štefanac və Peşəkar Maliyyə
Menecerləri Assosiasiyasının (APFM, Müşahidəçi üzv) prezidenti Nuriyyə Novruzova
özlərinin müvafiq təşkilatlarını təqdim ediblər və EFAA prezidenti və onun üzvləri
tərəfindən səmimiyyətlə qarşılanıblar. Beləliklə, Kosovo Sertifikatlı Mühasiblər və

Auditorlar Cəmiyyəti (SCAAK, Adi Üzv) viza məhdudiyyətinə görə İspaniyaya səfər edə
bilmədi. Buna baxmayaraq, SCAAK-dan Hysen Cela EFAA üzvlərinə təqdim olundu,
IEKA Albaniyanın Prezidenti təşkilatı təqdim etdi. Daha sonra EFAA-nın yeni üzvlərinin
nümayəndələrinin EFAA prezidenti ilə üzvlük sazişinin imzalanması qeyd edilib.
EFAA-nın müsbət dinamikası EFAA Direktorlar Şurasının bu ilki seçkilərində də hiss
olunub. Yüksək səviyyədə qiymətləndirilən yeddi nəfər namizəd EFAA Direktorlar
Şurasındakı beş boş yer üçün müraciət edib. Lakin seçki başlamamışdan əvvəl, Şura
Üzvlərinin işinin qiymətləndirilməsi və diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar
idarə heyətinin iki üzvü ilə vida mərasimi baş tutdu: Onlardan biri 2010-ci ildən bəri
EFAA Şurasında Dutch NBA-nı təmsil edən Hans Rijkse və 2012-ci ildən İtaliyadan
CNDCEC-i təmsil edən Michele Testa idi, lakin heç biri yenidən namizədliyini irəli
sürmədi. EFAA Prezident Bodo Richardt EFAA-ya dəstək və fədakarlıqlarına görə
onlara təşəkkür edib. Fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar Şuranı tərk edən daha iki
üzv 2014-cü ildən bəri İspaniyadan CGE-REA Auditores-i təmsil edən José Maria
Hinojal və 2015-ci ildən bəri Portuqaliyadan OCC-u təmsil edən Ezequiel Fernandes
yenidən namizədliklərini irəli sürüblər. Hər ikisi həm öz yerlərində qalmağa müvəffəq
oldular, həm də yeni həmkarları Lamiyə Bayramova (Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatası (CAAR) Azərbaycan), Maurice Buijs (NBA, Hollandiya) və Marcus
Tuschen (DStV, Almaniya) ilə Şurada öz fəaliyyətlərinə davam edəcəklər. EFAA
prezidentliyinə olan seçki yekdilliklə qəbul edilmişdir və yenidən prezident seçilən EFAA
Prezidenti Bodo Richardt yeni EFAA kursuna dəstək və ona olan etimad üçün üzvlərə
təşəkkür edib.
EFAA 2016-cı il İllik Ümumi İclasın bağlanış mərasimindən sonra, EFAA öz üzv
nümayəndələrini günortadan sonra baş tutacaq sosial proqrama qoşulmağa dəvət edib.
Qrup Madridin möhtəşəm Prado Muzeyinə turdan və Madridin mərkəzindəki Retiro Park
boyunca gəzintidən zövq alıb. EFAA-nın uzun və uğurlu günü Palacio Ciebeles-n
terrasında, Madrid şəhər şurasının iqamətgahında ümumi məqsədli həmkarlar və
dostlar arasındakı səmimi söhbətlə başa çatıb.

