
 

01 de desembre del 2016 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

12 de desembre (15:15-16:15) Andorra 

Conferència: Ràtios Sectorials 2014-Comptes anuals (balanços i comptes 
de resultats) de 166 sectors i 25 ràtios per a cada sector Ponents: J.Batalla, 
L.Muñiz +INFO  

14 de desembre (18:00-19:30) EC-CGE Madrid 

Conferència: Gestión del Fondo de Maniobra  Ponents: C.Puig de Travy, 
F.Gracia, M.Antón +INFO 

14 de desembre (19:00-20:30) UPF-Barcelona School of Management 

Conferència: Prevenció i detecció del frau empresarial Ponents: J.Riera i 
P.Ruano +INFO 

19 de desembre (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Tancament comptable 2016 Ponents: G. Soligó + INFO 

19 de desembre (18:00-19:30) CCJCC Barcelona 

Conferència: Guia tècnica per l’elaboració del Balanç Social Ponents: 
R.Suriñach, R.Bastida +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://accid.org/agenda.php?id=870
http://accid.org/agenda.php?id=864
http://www.accid.org/agenda.php?id=824
http://accid.org/agenda.php?id=869
http://accid.org/agenda.php?id=840
http://www.accid.org/documents/BOICAC_NUM._100_CONSULTA_6formatv.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-22-2016_CAT.pdf?
http://www.accid.org/documents/15_11_Nota_tecnica_Deposito_de_Cuentas_Marc_CATformatv.pdf?
http://komunicakit.com/


    

    

  Notícies  

 

  

GESTIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA (conferència 28 de novembre) 

El dilluns 28 de novembre es va celebrar a la seu del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya la conferència Gestión del Fondo de Maniobra a càrrec 

d’Axel Ehberger, membre del International Controller Verein, i  presentat 

per Martí Garcia, vicepresident de la Comissió de Comptabilitat (Comissió 

conjunta CEC-ACCID). 

Durant l’acte es va posar de manifest la importància que te dins l’empresa 

una bona gestió del fons de Maniobra, tenint en compte que el Fons de 

maniobra impacta directament en l’organització interna de l’empresa i en les 

seves diverses funcions. Es va exposar l’evidencia, que per tenir èxit, els 

processos operatius tenen que ser dissenyats entre els diferents departaments 

i per tota l’empresa, les tasques i responsabilitats de cadascun tenen que està 

molt ben definides i els potencials i possibles  conflictes d’interessos tenen 

que estar resolts, posant sobretot rellevància en aquells que es poden 

presentar, entre els objectius empresarials i departamentals com també entre 

rendibilitat i liquiditat. 

Una mala gestió del Fons de Maniobra és una de les principals causes de 

fracàs empresarial, ja que explica que no disposar dels actius circulants que 

necessita, o en cas contrari que els tingui en excés, provoca una major 

necessitat de finançament. Aquests problemes poden produir unes pèrdues 

de rendibilitat i tensions de liquiditat.  

 

Enllaç d'interès  

  

  

 

  

NUEVAS TENDENCIAS EN LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR A ANDORRA 

(Conferència 28 de novembre de 2016) 

El passat dilluns 28 de novembre es va celebrar en el  Centre Cultural La 

Llacuna d’Andorra  la conferència  Nuevas  tendencias en la dirección  de 

la Empresa Familiar. La ponència va anar a càrrec de José Luís Gallizo, 

catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat i director de la Càtedra de 

l’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida i presentat  per Jordi Martí, 

president de l’Associació de Comptables del Principat d’Andorra. 

Les empreses familiars constitueixen la major part de les empreses del nostre 

país. Són organitzacions diferents d'un altre tipus d'empreses. Durant l’acte 

es va posar de manifest la pregunta habitual quan s’estudia el comportament 

de les empreses familiars, aquest és, saber si la presencia de la família i la 

http://www.accid.org/documents/201611_WCM_Fondo_de_Maniobra_Libro_ACCID_ICV.pptx
http://www.accid.org/llibreria/accid-gestion-fondo-maniobra-guia-para-optimizar-existencias-cuentas-cobrar-pagar-p-134.html
http://www.accid.org/llibreria/accid-prevencio-deteccio-frau-lempresa-p-137.html
http://www.accid.org/llibreria/accid-guia-tecnica-lelaboracio-balanc-social-p-138.html
http://www.accid.org/llibreria/accid-noves-tendencies-direccio-lempresa-familiar-p-131.html


seva implicació en el negoci, influeix en l’èxit o fracàs en termes de resultat 

i en comparació amb empreses no familiars, l’objectiu és analitzar si les 

restriccions que estableix l’empresa familiar per preservar la seva riquesa 

socioemocional provoquen tensions internes en la distribució del valor afegit 

i si aquestes perjudiquen els seus resultats. 

 

Enllaç d'interès  

  

  

 

  

VACANT EN ESAVING 

ESAVING entitat col·laboradora d'ACCID necessita cobrir una vacant en el 

departament d'administració. Aquesta persona realitzarà tasques de reforç 25 

hrs/setmana (5hrs de dilluns a divendres de 9h-14h). 

 

Ha de ser una persona dinàmica, amb coneixements comptables, fiscals i 

financers. Ordenada, amb capacitat de realització de gestió amb entitats 

financeres. Domini d'aplicatius on-line d'entitats bancàries, domini de català 

i castellà i alt nivell d'excel. 

 

Per a més informació contactar amb Jordi Velasco en 93 309 65 97 

o jvelasco@esaving.es 
  

  Socis Protectors 

1 de desembre (16:30) CCJCC Barcelona 

Dia de l'Auditor +INFO 

15 de desembre (18:30) Auditori de Cornellà 

Creure, crear, aconseguir +INFO  

 

  
Suport Institucional   

 

Patrocinadors   

   
 
Vostè rep aquest missatge perquè aquesta adreça de correu-e està associada a un dels nostres socis. Aquest missatge conté 
informació adreçada exclusivament al seu destinatari; informació que pot ser privilegiada o confidencial. Si vostè no és el destinatari 
l'informem que d'acord amb la legislació vigent, la utilització, divulgació i/o còpia sense permís previ està prohibida. Si ha rebut 
aquest missatge per error li demanem que ens ho comuniqui a l'adreça info@accid.org i destrueixi immediatament aquest correu.  
  

ACCID  Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 
extensió 2019 - info@accid.org 

  

 

 

http://www.accid.org/documents/1Conferencia_Andorra.ppt.pdf
mailto:jvelasco@esaving.es
http://www.auditors-censors.com/uploads/20161019/Programa_Dia_de_l_Auditor_2016.pdf
http://www.centredempresesprocornella.cat/esdeveniments/masterclass-lideratge-creure-crear-aconseguir/
mailto:info@accid.org

