Amb la col.laboració de:

Nº 23/2017

NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Reial Decret-Llei 18/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifiquen el Codi de
Comerç, el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de
Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.
Les principals novetats d'aquest Reial Decret-Llei per a les societats que, de conformitat amb
la legislació d'auditoria de comptes, tinguin la consideració d'entitats d'interès públic i que, a
més, formulin comptes consolidats, havent d'incloure en l'informe de gestió consolidat l'estat d'informació no financera consolidat, són les següents:
1. Canvis en l'informe de gestió consolidat (article 49 del Codi de Comerç, aprovat pel Reial Decret de 22 d’agost de 1885), detallant els requisits que obliguen a incloure informació
sobre l'estat d'informació no financera consolidat.
2. Canvis en l'informe de gestió de la societat (article 262 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010), detallant els requisits que
obliguen a incloure informació sobre l'estat d'informació no financera de l'entitat en qüestió.
3. Canvis en l'informe d'auditoria dels comptes anuals (article 35 de la Llei 22/2015, d'Auditoria de Comptes), detallant els requisits d'elaboració i presentació quan es tracti d'una
entitat d'interès públic.
Les modificacions introduïdes per aquest Reial Decret-Llei seran d’aplicació per als exercicis
econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2017. Els dos exercicis computables, a
efectes del que es disposa en els articles 49.5.b) del Codi de Comerç i 262.5.b) del Text Refós
de la Llei de Societats de Capital, seran el citat exercici 2017 i l'immediat anterior.

BOE núm. 287, de 25 de novembre de 2017. [+info]
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Parlament de Catalunya. Sindicatura de Comptes.


RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2017, de publicació de l'Acord del Ple de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a les instruccions per a fiscalitzar
la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de
desembre del 2017.
DOGC núm. 7508 de 30 de novembre de 2017. [+info]

Barcelona, 14 de desembre de 2017.
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