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Adunarea Membrilor Federației Experților Contabili Europeni și Atelierul Institutului
Experților Contabili din Olanda
Bruxelles, 24-25 martie 2015
Reprezentatul Corpului
Experților
Contabili
și
Contabililor Autorizați din
România a luat parte la
Adunarea Membrilor FEE ce a
avut loc la Bruxelles, în data de
25 martie a.c., precum și la
dineul de lucru organizat de
FEE în parteneriat cu IFAC, al
cărui obiectiv a fost de a
identifica modul în care pot fi
sprijiniți cât mai eficient
contabilii angajați. Cu ocazia
acestui eveniment premergător,
participanții au avut ocazia să
intre în dialog cu reprezentanți
ai Comitetului PAIB al IFAC și
să discute strategiile și modul
prin
care
organismele
profesionale pot colabora mai
bine cu contabilii angajați.
Un alt eveniment conex
Adunării Membrilor FEE a fost

Atelierul susținut la Bruxelles
de
Institutul
Experților
Contabili din Olanda în data de
24 martie 2015, atelier dedicat
unui schimb de experiență între
reprezentanții
organismelor
membre FEE pe marginea
recentelor evoluții legislative și
a efectelor profunde asupra
profesiei contabile din statele
europene.
Șirul
evenimentelor
organizate de FEE s-a încheiat
cu Adunarea membrilor ce a
avut loc în data de 25 martie
a.c., Adunare ce a fost deschisă
cu
raportări
din
partea
organismelor
membre,
prezentarea măsurilor luate de
Boardul FEE de la ultima
ședință a Adunării membrilor,
precum și cu o sesiune
referitoare la cele mai bune

practici în colaborarea cu
profesioniștii contabili angajați.
Conducerea
FEE
a
prezentat,
în
continuare,
măsurile
întreprinse
în
domeniile
prioritare
ale
strategiei Federației, și anume:
raportarea financiară, auditul și
certificarea, finanțele publice și
contabilitatea în sectorul public,
dar și relația cu Autoritatea
Europeană
pentru
Valori
Mobiliare şi Pieţe (ESMA).
Agenda Adunării membrilor a
fost încheiată cu discutarea
celor mai importante aspecte de
guvernare ale Federației (noutăți
din partea Comitetului pentru
buget și finanțare al FEE,
componența Board-ului FEE,
analiza unor noi candidaturi).■

