
 

13 de setembre 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 

02 d'octubre (13:00-14:30) Universitat Rovira i Virgili 

Conferència: La importancia del Estado de Flujos de Efectivo Ponent: 
F.Campa +INFO 

03 d'octubre (17:00-18:30) Associació Professional de Tècnics Tributaris de 
Catalunya i Balears 

Conferència: Com millorar els informes empresarials: Regles i guies d’estil 
per al disseny d’informes i presentacions empresarials: els estàndards 
internacionals IBCS® - Presentació de la RCD Núm. 24 “Noves tendències 
en Controlling" Ponent: X.Subirats +INFO 

04 d'octubre (12:00-13:30) Universitat de Girona 

Conferència: Situació actual de l'empresa Ponent: O.Amat +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://accid.org/agenda.php?id=1053
http://accid.org/agenda.php?id=1062
http://accid.org/agenda.php?id=1061
http://accid.org/agenda.php?id=1059
http://accid.org/agenda.php?id=1053?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-16-2018.pdf?
http://www.accid.org/centraldecasos/downloads/estudiodecasolcdclastupdatecatformatv.pdf?
http://komunicakit.com/?


    

    

  Notícies  

 

  

JORNADA DE DIÀLEG ENTRE PROFESSORS UNIVERSITARIS I AUDITORS DE 

COMPTES, al CCJCC 

El passat dia 6 de setembre a la seu del Col.legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya, es va celebrar aquesta Jornada inaugurada i 

clausurada per Antoni Gómez, president del Col.legi i Jordi Martí, 

responsable de l’àrea de comptabilitat de la UB. Acadèmics i auditors 

varen posar en comú aspectes tècnics relacionats amb la comptabilitat i 

l'auditoria de comptes, establint un diàleg obert entre les dues òptiques que 

contribuirà ben segur a una millora en la formació i desenvolupament 

d'alumnes i professionals. 

Els temes tractats foren diversos i actuals: situació de la regulació de la 

auditoria a nivell global i a Espanya, la responsabilitat social corporativa i 

l’auditoria social, darreres modificacions en les NIIFs, la comptabilitat dels 

Intangibles, interpretació i anàlisi de comptes consolidats, situació de les 

pensions a Espanya, i primeres experiències dels nous informes 

d’auditoria. 

  

  
    
  

  Socis Protectors 

20 de setembre (08:30) Hunivers People Hub 

Empreses que menteixen, com ho fan? O. Amat +INFO 

21 de setembre (09:00) Museu Agbar de les Aigües 

Cornellà Creació Fòrum 2018-Pedro Pablo Pérez (Telefonica Global 
Security Director i CEO d’ElevenPaths) +INFO 

1,2 i 3 d'octubre (09:00) Auditori COACB 

Curso recaudación (CSITAL) +INFO 

18 d'octubre (08:30) Auditorio CECABANK Madrid 

I Congreso Defensa Penal +INFO 

 

http://www.accid.org/documents/Convocatoria-Break-Hub-Oriol-Amataccid.pdf
https://cornellacreacio.cat/
http://www.csital.org/programa-actualitzat-curso-de-recaudacion-edicion-2018-barcelona-1-2-y-3-de-octubre-programa
http://defensapenal.eventocompliance.com/
http://www.accid.org/llibreria/accid-num26-finanzas-controlling-internacionales-p-155.html?language=ca&osCsid=qkgm17r9ifsnai2mno350f1ol3
http://www.accid.org/llibreria/accid-govern-coporatiu-bases-conceptuals-aplicacions-practiques-p-151.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-finanzas-claves-fundamentos-estrategias-operativas-finanzas-empresariales-p-152.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-plan-general-contabilidad-pymes-analisis-prctico-fondo-p-154.html?language=ca


  
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 
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