07 de juny del 2018
Novetats

Agenda

07 de juny (18:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: Comptes Anuals. Informació fiscal a incloure a la Memòria
Ponents: J.M.Noguera i J.M.García +INFO
14 de juny (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: L'Ebitda, indicador útil o inútil? Ponent: E.Gironella +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
300 ASSISTENTS A LA V JORNADA ACCID I APC A LA UNIVERSITAT DE VICUNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

ACCID ha organitzat la V Jornada ACCID i APC “Noves tendències
en Comptabilitat, Control i Finances” l’1 de juny a la UVic-UCC
La Jornada ha reunit a més de 300 participants entre emprenedors,
directius, professionals, estudiants i acadèmics de la comptabilitat i la
direcció d'empreses. Ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de
l’Ajuntament de Vic, la Sra. Anna Erra i Solà, el rector de la Universitat
de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), el Sr. Jordi
Montaña i degans i presidents de col·legis professionals.
L’acte d’obertura ha estat seguit per la conferència inaugural que
portava per títol: Les accions preferents. Un instrument perillós, a càrrec
del Sr. Antoni Serra Ramoneda, ex rector de la UAB, catedràtic del
Departament d’Empresa i ex president de CaixaCatalunya.
Durant l’acte d’obertura i la conferència, el varen acompanyar el degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Sr. Joan B. Casas; el president del
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Sr. Antoni
Gómez; la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
de l’Administració Local de Catalunya, la Sra. Maria Petra Sáiz, i el
president de l’ACCID, el Sr. Daniel Faura.
En la inauguració de la Jornada, el president de l’ACCID, ha destacat que
“Els canvis disruptius que generen la intel·ligència artificial i la
transformació digital, afectaran directament als perfils competencials
requerits als professionals de l’entorn econòmic i financer, i
conseqüentment al disseny d’itineraris curriculars acadèmics per facilitar
les sortides professionals i l’ocupació”. A més a més, ha sigut rotund
afirmant que “Les expectatives i demandes dels diferents Grups d’Interès
exigeixen canvis de continguts i formats en els Sistemes d’Informació i
Comunicació”.
La Jornada ha inclòs 10 sessions de treball simultànies, de comptabilitat
(financera, de gestió, de cooperatives i pública), de valoració d'empreses,
TIC, lideratge, control de costos i responsabilitat social. A més, també s’ha
celebrat la trobada anual de l'Agrupació Professors de Comptabilitat i
Control (APC).
Durant l’acte de cloenda, s’han entregat els Premis de reconeixement i
Ajuts ACCID. Aquests premis representen un reconeixement de les
tasques realitzades a Catalunya en l’àmbit de la informació financera per
professionals, acadèmics i entitats públiques o empreses privades, així com
l’ús del català.
Entre els premiats en aquesta edició s’ha atorgat el Premi a les bones
pràctiques en informació financera, al Futbol Club Barcelona, el Premi a
la trajectòria professional a la Sra. Mercè Martí Queralt, economista,
censora jurada de comptes, Presidenta Executiva de KRESTON
IBERAUDIT i presidenta de l’Associació Grup20 i el Premi a l’entitat que
es distingeix en la potenciació i l’ús del català en l’àmbit empresarial al
Grup Serhs, entre d’altres.
L’Acte de cloenda ha comptat amb la participació del vicepresident segon
del Consell Comarcal d’Osona, el Sr. Manel Romans; directora del
Departament d'Economia i Empresa de la Facultat d’Empresa i
Comunicació de la UVic-UCC, la Sra. Elisenda Tarrats; les professores
del Departament d’Economia i Empresa de la Facultat d’Empresa i

Comunicació de la UVic-UCC, la Sra. Núria Arimany i Carme
Viladecans; el president de l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i
Control de l’ACCID, el Sr. Joaquim Rabaseda; el vicepresident primer
de l’ACCID, el Sr. Oriol Amat i el president de l’ACCID, el Sr. Daniel
Faura.
ACCID agraeix el support rebut pel Col.legi d'Economistes de Catalunya,
el Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col.legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local, el Col.legi
Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, l'Ajuntament de Vic, el
Consell Comarcal d'Osona, la Universitat Pompeu Fabra-BSM
Management School, l'Asociación Profesional de Expertos Contables y
Tributarios de España (AECE), Caixa d'Enginyers, Datev-Sinfopac,
Mazars, Wolters Kluwer, l'Associació Professional de Tècnics Tributaris
de Catalunya i Balears (APttCB), l'Associació de Comptables del
Principat, Auren, Cecot, Codorniu, Currius & Associats Consultors,
ESERP Business School, FES/Fundació d'Estudis Superiors d'Olot,
OmniaScience, Grup Torres, Universitat de Manresa-Universitat Central
de Catalunya/FUB, Òmnium Cultural i Món Empresarial, entre d'altres. I
molt especialment a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
per haver acollit en les seves instal.lacions la V Jornada ACCID i APC.
Enllaç fotos (Facebook)
Enllaç fotos (web Jornada)
Enllaç ponències
Ajuts a la RECERCA ACCID-Campanya de CROWDFUNDING

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció concedeix ajuts amb
l’objectiu de promoure la recerca a Catalunya.
Es per aquesta raó que fem una nova campanya de crowdfunding amb la
plataforma Verkami, amb l’ objectiu de recaptar fons per a poder donar
els ajuts. Es tracta que entre tots aconseguim completar l’import de 3.000
euros de l’ajut per l’investigador premiat d’aquest any.
L'import recaptat s'invertirà en la seva totalitat a donar l'ajut a la recerca.
Què premia a un investigador o grup investigador per a que realitzi un
projecte de recerca.
Des de la seva fundació l’ACCID porta concedits 34 ajuts a la recerca amb
un volum de 102.000€ destinats a impulsar la investigació.
Per tal de recaptar aquests fons, oferim unes recompenses a canvi de l'ajut
econòmic dels mecenes, i per cada aportació feta es rebrà
una recompensa.
Ajuda'ns a assolir l’import fent-nos una donació i/o fent-ne difusió per
arribar al màxim de gent possible.
Per més informació entra en el següent link: Ajuts de Recerca ACCID
Agraïm la teva col·laboració.
ACCID.

“MASTER EN COMPTABILITAT. Control pressupostari i anàlisi de desviacions”
(Conferència 28 de maig de 2018)

El dilluns 28 de maig es va celebrar al Col·legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya (COGAC), la conferència “MASTER EN
COMPTABILITAT.
Control
pressupostari
i
anàlisi
de
desviacions'' impartida per Llorenç Bagur Femenias, coautor del llibre
i professor de la UPF Barcelona School of Management, acompanyat per
Marc Giménez, membre de la junta de govern del Col·legi Oficial de
Gestors Administratius de Catalunya (COGAC).
En Llorenç Bagur es va centrar en la revisió i anàlisi dels resultats
obtinguts pel que fa als pressupostos. Demostrant-nos que per valorar si
l'organització està assolint els objectius previstos i està complint amb el
pressupost, es requereix fer un seguiment de les possibles desviacions i,
sobretot, de les causes que les originen.
Indicant-nos que el control pressupostari consisteix a fer un seguiment
regular del pressupost aprovat per avaluar el grau de consecució dels
objectius previstos en el mateix. D'aquesta manera, es poden detectar
desviacions entre el previst i la realitat, analitzar-ne les causes i establir
mesures correctores si escau.
El fet de contrastar la informació des de diferents perspectives afavoreix
l'adequada presa de decisions i orienta l'organització cap als objectius
perseguits.
Tots els assistents a la conferència, que van voler, van poder adquirir el
llibre “MASTER EN CONTABILIDAD”, a un preu especial.
Enllaç a la presentació

Socis Protectors

08 de juny (08:30) One Moorgate Place-London
IBCS Annual Conference +INFO
05 i 06 de juliol (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
28è Fòrum de l'Auditor Professional +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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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

