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Prima zi a reuniunii
Consiliului pentru IPSAS a fost
dedicată raportării cu privire la
activitățile de comunicare ale
IPSASB, noutăților legate de
EPSAS-uri, fiind prezentat și
un rezumat cu privire la Planul
de lucru al IASB. Membrii
IPSASB,
printre
care
și
reprezentantul
profesiei
contabile din România, au
discutat și aspecte legate de
aprobarea și aplicarea pentru
prima dată a standardelor
internaționale pentru sectorul
public.

Cele trei zile de lucru care au
urmat
au
fost
dedicate
dezbaterilor de natură tehnică.
Au fost revizuite proiecte ale
diverselor
Documente
de
consultare
elaborate
de
IPSASB pe diverse aspecte
(beneficii sociale, instrumentele
financiare din sectorul public,
raportarea
cu
privire
la
furnizarea serviciilor), au fost
aprobate modificări aduse unor
IPSAS-urilor și s-a aprobat
forma finală a Strategiei și a
Planului de lucru ale IPSASB.

Federația Experților
Contabili Europeni:
Adunarea Membrilor
17 decembrie 2014,
Bruxelles
În data de 17 decembrie
2014, Adunarea membrilor
FEE s-a reunit la Bruxelles, în
ședință statutară, pentru a
decide
asupra
aspectelor
legate de organizarea și
structura Federației (situații
financiare, noi candidaturi,
ajustări ale Regulamentului
FEE,
desemnarea
vicepreședinților și a președintelui
adjunct 2015/2016, strategie și
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buget). La Adunarea membrilor
a participat și reprezentantul
Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor
Autorizaţi
din
România.
Această ședință a fost
precedată de o întâlnire cu
echipa FEE și cu liderii din
profesie, în cadrul căreia
membrii au putut dialoga cu
echipa
FEE
despre
preocupările lor majore și
stadiul politicilor internaţionale
și europene. Cu această
ocazie, s-a făcut schimb de
informaţii
cu
privire
la
activitatea profesiei și a
Federației la nivelul Uniunii

Europene și pe plan mondial,
s-a discutat, din punct de
vedere strategic, împreună cu
liderii din profesia contabilă
europeană, despre viitorul
organizaţiilor profesionale, dar
și despre impactul noilor
tendințe
din
reglementare
asupra activităţii profesioniştilor
contabili, a cabinetelor lor şi a
organismelor profesionale.
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Cu ocazia aniversării a
10 ani de la înființarea
Academiei de Științe și Tehnici
Contabile și Financiare ca for
comun
de
reflexie
și
comunicare
pentru
profesioniștii
din
domeniul
contabilității, gestiunii, auditului
și
finanțelor,
Ministerul
Economiei, Industriei și Cifrelor
din Franța a găzduit, în data de
17 decembrie 2014, Colocviul
excepțional
al
Academiei
dedicat contabilității private și
publice, precum și utilității sale
pentru întreprinderi și sectorul
public, pentru normalizarea
contabilă în spațiul francofon și
pe plan mondial.
În
introducere,
Președintele Academiei de
Științe și Tehnici Contabile și
Financiare a prezentat cele mai
recente proiecte ale instituției
care a reușit, prin membrii săi,
să devină o „comunitate
intelectuală și tehnică” a

specialiștilor
din
domeniu.
Subiectele abordate în cadrul
colocviului au fost generale și
de mare actualitate pentru
profesia franceză și francofonă:
planul general de conturi 2014
și noutăți din partea Autorității
pentru Standarde Contabile,
dificultăți și soluții pentru
contabilitatea
din
sectorul
public și privat, impactul
normalizării și al guvernanței
contabile internaționale asupra
întreprinderilor.
Numeroase
personalități
franceze
și
internaționale au dat curs
invitației de a lua cuvântul la
acest eveniment excepțional
(printre care și recipientul
Premiului
Nobel
pentru
Economie în 2014), printre
invitații internaționali aflându-se
și Președintele filialei din
România a Academiei de
Științe și Tehnici Contabile și
Financiare.■

