12 de juliol del 2018
Novetats

Agenda

25 de setembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: La revolución demográfica: El futuro es sénior, desarrollo de
la “Silver Economy” y del Talento Sénior Ponent: L.Rosillo +INFO
04 d'octubre (12:00-13:30) Universitat de Girona
Conferència: Presentació del llibre "Com fer recerca" Ponent: O.Amat +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
PREMI ACCID AL MILLOR TREBALL DE FINAL DE GRAU EX-AEQUO

Amb motiu de la celebració de la V Jornada ACCID i APC, Noves
tendències en Comptabilitat, Control i Finances, celebrada l'1 de juny
de 2018 a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, es va
atorgar el Premi al millor Treball de Final de Grau Ex-Aequo a Josep
Santamarina Fernàndez de la Universitat Oberta de Catalunya pel

treball “Análisis de los estados financieros de Danone SA, en el período
2008-2015. Crisis económica y recuperación” i a Jessica M. Bermúdez
Ramírez de la Universitat de Barcelona pel treball “Formas de elaborar
una revista: adquisición propia u obtención por contrato de licencia”.
REBUT PREMI INTERNACIONAL A LA MILLOR INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA EN
EL CAMP DEL MANAGEMENT

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) es complau
en comunicar que un estudi finançat amb un Ajut de recerca ACCID ha
obtingut el premi internacional a la millor investigació científica de 2017
en el camp del Management. Aquest premi és atorgat per Emerald
Publishing (una de les més prestigioses editorials científiques a nivell
mundial).
L’article va ser seleccionat directament per l’organització del premis
destacant que “és un dels treballs més excepcionals que l’equip editorial
ha vist durant 2017”. El treball titulat "Creating value through the
balanced scorecard: how does it work?" dona una solució definitiva
sobre els efectes de la implantació de KPIs derivats del Quadre de
Comandament Integral de Kaplan i Norton a les empreses (remarcant
diferències de resultats en funció del tamany o sector en el que opera la
companyia).
L’estudi va ser liderat per un equip d’investigació multidisciplinar
composat per 4 doctors, col·laboradors habituals de l’ACCID: Josep Llach
(UdG), Llorenç Bagur i Jordi Perramon (Universitat Pompeu Fabra –
Barcelona School of Management) i Frederic Marimon (UIC).
Des de l’ACCID volem felicitar als autors per la bona feina feta i pel ressò
internacional que està tenint la seva investigació.

Socis Protectors

18 d'octubre (08:30) Auditorio CECABANK Madrid
I Congreso Defensa Penal +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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