
Qısa xəbərlər: IFAC (mart 2014) 

1.IFAC Qlobal Bilik Yolunu başlıyır: Qeydiyyatdan keçin 

IFAC Qlobal bilik yolunu başladı. Xəbərləri, resursları və əsas mühasibat 

materiallarını bir araya gətirməyi planlaşdırdı. Həmçinin mühasib peşəsi üçün 

müvafiq məsələləri araşdırmaq məqsədilə, forum təşkil etdi. Bilik yolu sənaye 

anlayışlarını, ideyaları və məlumatları müqayisə edərək, eyni zamanda bölüşərək 

mühasiblərin qlobal icması üçün mərkəz kimi fəaliyyət göstərməyi qarşısına 

məqsəd qoydu.  

Bilik yolu uzunmüddətli lakin fasiləsiz inkişaf etmiş peşə sahələri üzrə 

mövzuların inkişaf etdirilməsinə səsləməklə, ilkin olaraq 7 mövzu üzərində 

cəmləşmişdir: Bunlar etika, biznes, maliyyə hesabatı, maliyyə rəhbərliyi və 

inkişafı, icra və maliyyə rəhbərliyi, idarə edilmə, risklərin idarə olunması və daxili  

yoxlama və dayanıqlılıq. Auditin təminat və təcrübə idarəsi isə aprel ayının  

ortasından etibarən başlıyacaqdır. Aşağıdakı link vasitəsilə (mövzu yeniliklərini 

qəbul etmək üçün) mənim imzam qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. 

2. Etika strategiyasına və inkişaf planına IFAC komitələrinin töhfəsi 

IFAC kiçik və orta ölçülü müəssisələrin və biznesdə peşəkar mühasiblər 

(PAİB) komitələrinin sonuncu mühasiblər üçün beynəlxalq etik standartlar  

idarəsinin (İESBA) təşkil etdiyi Strategiya və İş Planı sorğusuna cavab vermişdir. 

Komitənin cavabı müəyyən strateji mövzuları, tədbirləri və oların nisbi olaraq  

prioritetləşdirilməsini dəstəkləmişdir. Bu, xüsusilə peşəkar mühasiblər üçün Etika 

Məcəlləsinin restrukturizasiyasına, onun istifadə rahatlığını və aydınlığını inkişaf 

etdirən layihə olmuşdur. Digər Komitənin cavabı isə strateji mövzuları və tədbirləri 

dəstəkləmiş, lakin ümumi Məcəlləyə daha az dəyişikliklərin edilməsinə, əksinə 

olaraq maarifləndirmənin təbliği və effektivliyinin artırılmasına daha çox diqqətin 

yönəldilməsi təklif olunmuşdur. Komitə həmçinin biznesdəki peşəkar mühasiblərin 

xüsusi perspektivlərinin nəzərə alınmasının vacibliyini vurğulamış və IESBA və 

Komitə arasında davamlı və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafının daha da zəruriliyi 

diqqətə çatdırılmışdır. IESBA isə öz növbəsində hesab edir ki, qeyd olunan bütün 

təklif və fikirlər cari ilin 7-9 aprel tarixlərində Torontoda keçirilən növbəti iclasda 

yekdilliklə qəbul olunacaqdır. 



3. Sonuncu Giriş aspekti: Çarles Tilley - Sertifikatlı Maliyyə 

Mühasibləri İnstitutunun (CIMA) Qlobal  idarə etmə uçotu prinsipləri 

Sertifikatlı Maliyyə Mühasibləri İnstitutunun (CIMA) baş icraçı direktoru 

Çarles Tilley IFAC Qlobal bilik yolunun bir çox aspektində, hal-hazırda ictimai 

konsultasiya üçün açılan və Amerika İnstitutu ilə birlikdə inkişaf etdirilən Qlobal 

maliyyə mühasibatlıq prinsiplərinin başlanmasının zəruriliyini vurğulamışdır. 

Tilley qeyd etmişdir ki, maliyyə hesabatı üçün qəbul olunan standartların olmasına 

baxmıyaraq, CFO-nun qiymətləndirilməsinə kömək edən və onların təşkilatında 

mühasibat uçotunun idarəedilməsi praktikasının və proseslərinin keyfiyyətinin 

artırılması üçün nüfuzlu rəhbərliyin olmasına olduqca ehtiyac vardır. Təklif 

olunmuş prinsiplər yekulnaşdıqdan sonra CFO-nun biznesin daha yaxşı inkişaf 

etdiyi sahələrdə mühasibat uçotunun idarə olunması sisteminin olmasına imkan 

verəcəkdir. 

4.Yeni tərcümə olunmuş nəşrlər 

Tərcümə olunmuş nəşrlərə tam olaraq baxmaq üçün aşağıda qeyd olunmuş link 

vasitəsilə baxa bilərsiniz. 

 Almanca - Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün İdarətmə təcrübəsi 

bələdçisi, 3-cü nəşr (2012) 

 Fincə - Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət bələdçi 

(2011) 

 Gürcü dilində - Məhdud təminat öhdəlikləri üçün standartlar: Kiçik və orta 

ölçülü müəssisələrin ehtiyaclarının çıxış yolları (2012) 

 İspanca - Əlavə maliyyə tədbirlərinin inkişafı və hesabatı (2014);                   

İcmal öhdəliyi - dəyər - Əlavə müştəri xidmətləri (2014);                              

Qlobal icmal: Yanvar 2014;  

IFAC-dan mətbuat açıqlamaları, Daxili Mühasibat Təhsil Standartları Şurası və 

Beynəlxalq İctimai Sektorun Mühasibat Standartları Şurası və s. 

Qısa xəbərlər: Şura üçün Standartın qəbulu 

1. İclasın əsas məqamları artıq iTunes-dədi 

Standartları qəbul edən Şura iclasının əsas məqamları indi iTunes-də 

mövcuddur. Hər idarənin kafedra vəya texniki direktoru tərəfindən aparılan 



qeydlər, hər iclasdan sonra  dərhal  protokollaşdırılır və bir həftə ərzində mövcud 

sistemə yerləşdirilir. İstifadəçilər yeni çıxan məlumatları avtomatik olaraq bildiriş 

vasitəsilə iTunes kanalında abunə olduqdan sonra əldə edə bilirlər. Bundan başqa 

IFAC-ın rəsmi veb səhifəsində Xəbərlər və Tədbirlər adlı məlumat bölümündə də 

məlumatları əldə etmək mümkündür. 

Sonuncu və qarşıdan gələn tədbirlər 

1. IESBA Dəyirmi masa planları-Peşəkar Mühasiblər üçün Etik 

Standartların gücləndirlməsi 

Mühasiblər üçün Beynəlxalq  Etik Standartlar Şurası(IESBA, Etik Şura) 

müştəri və ya işə götürən tərəfindən qanun və qaydalara edilən icranın müvafiq 

orqana açıqlanması üçün peşəkar mühasiblərin öhdəliklərinə müraciətlə bağlı 

layihəsində üç müxtəlif dəyirmi masa keçirəcəkdir. 

 Honk Qonq,Çin. 20 may 2014-cü il 

 Brüssel, Belçika. 13 uyun 2014-cü il 

 Vaşington,ABŞ. 10 iyul 2014-cü il 

Bildiriri ki, məkan məhdud olduğundan iştirak yalnız dəvətlə olacaqdır. 

İştirak etməyi arzulayanlar  qeyd olunan məlumatları: ad-soyad,vəzifə, təşkilatın 

adı və ünvanı bu ünvana göndərilməlidirlər. KaushalGandhi@ethicsboard.org 

2. 2014-cü il Dünya Mühasiblər Qurultayı üçün qeydiyyat artıq açıqdır: 

Sponsorluq təklifi 

Mövcud İmkanlar 

(CNDCEC) tərəfindən İtaliyanın Roma şəhərində keçiriləcək növbəti Dünya 

Mühasiblər  Qurultayı  (WCOA), peşənin gələcəyinə və cari və inkişaf etməkdə 

olan istiqamətlərinə baxmağa çox gözəl imkan yaradacaqdır. 

2020-yə baxış: Keçmişdən əsaslanaraq gələcəyi inkişaf etdirmək.  

Konqres 2014-cü il 10 noyabr tarixində Romada keçiriləcək və  burada 

dünyanın 4,000-dən çox peşəkarları iştirak edəcəkdir. WCOA 2014 mühasibatlıq 

peşəsinin təkamülünü araşdırmaq və peşə gələcəyini formalaşdıran yenilikləri 

nümayiş etdirmək üçün bir fürsət olacaqdır.  

mailto:KaushalGandhi@ethicsboard.org


Bu tədbir həmçinin təşkilat və firmalar üçün öz layihələrini və görüntülərini 

sponsorluq imkanları vasitəsilə paylaşmaq üçün qlobal platforma ilə təmin 

edəcəkdir. 

Plenar sessiya mövzularına daxildir:  

- Gələcəyin Texnologiya və  Maliyyə Funksiyası;  

- Hökumət şəffaflığının və məsuliyyətinın artırılması:İqtisadi  artıma 

yönələn yol; 

- Birləşmiş düşüncə:  

Daha çox məlumat əldə etmək aşağıda yerləşən videoçarxı izləyə bilərsiniz. 

Həmçinin info@wcoa2014rome.com ünvanı vasitəsilə suallarınıza cavab ala 

bilərsiniz. 

WCOA dəvət məktubu ilə əlaqədar isə Martin ilə əlaqə qura bilərsiniz. 

(info@adriapoint.it). 

 

3. IFAC-ın  Sədr Müavini IIA Ümumi Audit idarəetmə Konfransına 

müraciət edir 

IFAC-ın Vitse-prezidenti Olivia Kirtley 25 mart tarixində Orlando, FL, ABŞ-da 

keçirilən Daxili Auditorlar İnstitutunun (IIA) 2014 Ümumi Audit İdarəetmə 

Konfransıda bildirmişdir ki, Audit Komitələri “Tələbləri dəyişməklə ayaqlaşmaq” 

kimi anlayışa ehtiyac duyur. Bu ilin pedaqoji kurslarına daxildir: risk və strateji 

anlayışlar; icra rəhbərliyi anlayışları; texnologiya anlayışları; risk və yaranan 

problemlər. 

 

4.  IFAC Baş İcraçı direktor (CEO) və  Baş mühasib (CFO) rolunu 

müzakirə edir. 

2014-cü ilin iqtisadçılarını CFO Sammitində təqdim edən zaman, IFAC-ın baş 

icraçı direktoru Fayez Çoudhuri İnternational Business Times-dakı Linda Brinded 

ilə birgə Maliyyə rəhbərinin (CFO) rolunun daha da inkişaf etdirilməsindən 

danışmışdır. Cənab Çoudhuri məlumat vermişdir ki, müasir CFO-nun hazırki rolu 

öncəkindən daha mürəkkəb və çətindir. Maliyyə rəhbəri indi biznesin idarə 

edilməsinə daha çox kömək etməkdədir. Cənab Çoudhuri həmçinin öz 

müsahibəsində və konfransdakı təqdimatında Maliyyə hesabatlılığı və etik 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@wcoa2014rome.com


davranışda buraxılan səhvlərin narahatlığını əhatə edən uzunmüddətli biznes 

məqsədlərinin  vacibliyini də vurğulamışdı.  

5. Yer kürəsində davamlılıq 2014 

IFAC prezidenti Alen Varren 28 mart tarixində Kanadada keçirilən Yer 

Kürəsində davamlılıq 2014 tədbirində iştirakçı qismində iştirak etmişdir.  

6. IFAC və ICAJ mühasibatlıq praktikası üçün birgə seminar keçirir 

18 mart tarixində IFAC Yamaykanın Sertifikatlı Mühasiblər İnstitutu (ICAJ) ilə 

birgə Kingstonda Gəlirli biznes qurmaq adı altında seminar keçirmşdir. Seminar 

kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün təcrübəyə çağırış və mövcud imkanlardan 

düzgün istifadə  haqqında olmuşdur. Seminarın əsas məruzəçiləri IFAC 

Komitəsinin üzvləri Daun Mak Ceaçi, Monika Foerster və IFAC-ın texniki 

meneceri Kristofer Arnold olmuşdur. 

 

Açıq məsləhətləşmə və təqdim olunan Layihə 

1. IAASB məsləhətləşmə sənədi 

Beynəlxalq Audit və Təminat Standatları Şurası 2015-2019-cü illər üçün      

2015-2019-cu illər üçün Təklif olunan İş Planı Strategiya-nın ictimai müzakirəsi 

üçün yayımlamışdır. 31mart 2014 

2.  IAASB təqdim olunan Layihə 

Beynəlxalq Audit və Zəmanət Standartları İdarəsi (IAASB) ictimai müzakirə 

üçün yenidən yoxlanmasını tələb edən Beynəlxalq Təhsil Standartı 8, Biznes 

tərəfdaşlarının maliyyə hesabatlarının auditi üçün peşəkar səlahiyyətlər-ini 

yayıma buraxmışdır. 17 aprel 2014 

3.IPSASB təqdim olunan Layihəsi 

Beynəlxalq İctimai Sektorda Mühasibat Uçotu Standartları İdarəsi (IPSASB) 

Xidmət haqqında  məlumat vermə təqdim olunan layihə 54-ü müzakirə üçün 

təqdim etmişdir. 31 may 2014 

 



4. Biznes komitəsində Peşəkar mühasiblər üçün təqdim olunan layihə 

IFAC-ın Biznes Komitəsində Peşəkar mühasiblərin ictimai rəyi üçün Əlavə 

maliyyə tədbirləri haqqında məlumat və onların inkişafı adlı təklif edilən 

layihə Beynəlxalq təcrübə rəhbərliyini ictimai müzakirəyə çıxarmışdır.26 may 

2014 


