Versió en català. Veure traducció al castellà en la segona pàgina
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Itinerari cap a les vacances!

X

Comunicacions fetes a aquells clients que per circumstàncies que
no ens són imputables no els hem pogut lliurar l’informe a la data
prevista contractualment.
Pregunta setmana núm. 22

Papers de treballs dels encàrrecs dels quals ja hem emès
l’informe d’auditoria degudament compilats.
Pregunta setmana núm. 77

Analitzat el núm. d’hores de formació fetes i les pendents per a
complir amb la normativa i planificada la formació per al darrer
quadrimestre. Pla de formació de l’Escola d’auditoria
Pregunta setmana núm. 75

Pendents per
a setembre

Fet o planificat per fer-lo en el darrer quadrimestre el seguiment
de les polítiques i procediments de control de qualitat.
Pregunta setmana núm. 124

Revisats els nomenaments, l’avaluació de l’acceptació i
continuïtat de les relacions amb els clients i dels encàrrecs i de
les cartes d’encàrrec a signar per les auditories de la propera
temporada.
Pregunta setmana núm. 31

VACANCES!!!
La Pregunta de la Setmana se´n va de vacances fins al 2 de
setembre.

Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Les preguntes publicades fins avui estan disponibles al web del Col·legi
29 de juliol de 2019

Versión en castellano

125

Itinerario a las vacaciones!

X

Comunicaciones realizadas a aquellos clientes que por
circunstancias que no nos son imputables no les hemos podido
entregar el informe a la fecha prevista contractualmente.
Pregunta semana nº. 22
Papeles de Trabajo de los encargos para los que ya hemos
emitido informe de auditoría debidamente copilados.
Pregunta semana nº. 77

Analizadas el nº. de horas realizadas y las pendientes para
cumplir con la normativa y planificada la formación para el último
cuatrimestre. Plan de formación de la Escola d’auditoria
Pregunta semana nº. 75

Pendientes
para
septiembre

Hecho o planificado para el último cuatrimestre el seguimiento
de las políticas y procedimientos de control de calidad.
Pregunta semana nº. 124

Revisados los nombramientos, la evaluación de la aceptación y
continuidad de las relaciones con el cliente y de los encargos y
de las cartas de encargo a firmar para la próxima temporada.
Pregunta semana nº. 31

¡¡¡VACACIONES!!!
La Pregunta de la Semana se va de vacaciones hasta el 2 de
septiembre

Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico del CCJCC
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi
29 de julio de 2019

