
УЛОГА МЕЂУНАРОДНЕ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ РАЧУНОВОЂА (IFAC) 
Међународна федерација рачуновођа (IFAC) служи у јавном интересу доприносећи развоју јаких и 
одрживих организација, тржишта и економија. Залаже се за транспарентност, одговорност и 
упоредивост финансијског извештавања, и истиче значај и вредност рачуновођа у глобалној 
финансијској инфраструктури. 
Основана 1977, године Међународна федерација рачуновођа се састоји од више од 175 пуноправних и 
придружених организација-чланицa из више од 130 земаља света и представља скоро 3 милиона 
рачуновођа у јавној пракси, индустрији и трговини, јавном и образовном сектору. 
У склопу свог рада у јавном интересу, IFAC доприноси развоју, усвајању и имплементацији 
висококвалитетних међународних стандарда ревизије и уверавања, првенствено кроз подршку 
Међународном Одбору за стандарде ревизије и уверавања (IAASB). IFAC обезбеђује људске ресурсе, 
управљачку структуру, комуникацијску подршку и финансијске ресурсе овом независном телу које 
доноси стандарде, и омогућује процес номиновања и одабира чланова одбора. 
IAASB установљава распоред активности и одобрава издања у складу са процесом рада без утицаја 
IFAC-а. IFAC није у могућности да утиче на распоред активности и објављивање издања. IFAC издаје 
приручнике, стандарде и остале публикације и власник је права на интелектуалну својину. 
Независност IAASB-а  се чува на више начина: 
• Формалан, независни надзор у функцији јавног интереса, над доношењем стандарда врши 
Одбор за надзор јавног интереса (више информација на адреси www.ipiob.org), што укључује и 
ригорозан процес доношења стандарда који укључује и јавну расправу. 
• Јавни позив за номинације и формалан, независни надзор процеса номиновања/селекције од 
стране Одбора за надзор јавног интереса. 
• Потпуна транспарентност, како обавезног процеса доношења стандарда, тако и приступа 
јавности материјалима са састанака, састанцима, уз објављивање основа за закључивање за сваки 
финални стандард. 
• Учешће Консултативне саветодавне групе и посматрача у процесу доношења стандарда, и 
• Захтев да чланови IAASB-а, као и организације које их номинују/запошљавају, буду посвећени 
независности, интегритету и мисији одбора која се тиче јавног интереса. 
Додатне информације су дате на сајту www.ifac.org. 


