
 

14 de desembre del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

18 de desembre (09:00-10:30) Universitat de Vic 

Conferència: Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu Ponents: N.Arimany, 
C.Viladecans +INFO 

16 de gener (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya 

Conferència: El impuesto sobre Beneficios. Resolución del ICAC de 9 de 
Febrero de 2016. Análisi y ejercicios práctico Ponent: R.Ferrer +INFO 

17 de gener (16:00-17:30) Tecnocampus Mataró-Maresme 

Conferència: Controller estàs a punt?  Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://www.accid.org/agenda.php?id=986
http://accid.org/agenda.php?id=984
http://www.accid.org/agenda.php?id=987
http://accid.org/agenda.php?id=986?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-23-2017.pdf?
http://www.accid.org/centraldecasos/downloads/spotifyformatv.pdf?
https://www.sinfopac.com/es/?
http://jornada-accid.org/


    

    

  Notícies  

 

  

V JORNADA ACCID i APC Noves tendències en comptabilitat, control i finances, 1 de juny 

a la UVIC 

L’ACCID juntament amb la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya organitzen enguany la V Jornada ACCID i APC: "Noves 

tendències en comptabilitat, control i finances", que tindrà lloc l'1 de 

juny de 2018 al Campus Torre dels Frares de la UVic.  

La V Jornada de l'ACCID i de l'APC és un punt de trobada de professionals 

de la comptabilitat i la direcció d'empreses. Té com a objectiu debatre els 

temes de més actualitat en relació amb la normativa i les millors pràctiques 

en Comptabilitat i Control, en el marc de la Direcció d’Empreses. 

Tal i com ja hem fet en anteriors Jornades i Congresos, les comunicacions 

presentades seran considerades per a la seva publicació a la Revista de 

Comptabilitat i Direcció i a la revista Intangible Capital. 

Programa 

Inscripcions gratuïtes 

  

 

  

CASO PRÁCTICO SOBRE EL NUEVO ENFOQUE PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

LOS INGRESOS (Gregorio Labatut) 

L'ICAC va posar en circulació la seva consulta sobre el Projecte de Reial 

decret pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel 

Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i les Normes per a la 

Formulació dels Comptes Anuals Consolidats, aprovades pel reial decret 

1159/2010, de 17 de setembre. 

En aquesta consulta es preguntava sobre la possible modificació 

del PGC per adaptar-los a les noves Normes d'Informació Financera. En 

concret a la NIIF 15 Reconeixement dels ingressos i a la NIIF 9 

Instruments financers. 

En conseqüència, es vol ressaltar la conclusió de l'ICAC en clara 

consistència amb els continguts de la NIIF 15 aportant un cas pràctic. 

Enllaç al cas 

  
  

  Socis Protectors 

http://jornada-accid.org/programa/
http://jornada-accid.org/inscripcio/
https://www.economistas.es/contenido/EC/casos%20practicos/Sobre%20el%20nuevo%20reconocimiento%20de%20los%20ingresos.pdf
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?osCsid=tqhq4p24f5fp8et6ev1k5k72b3
http://www.accid.org/llibreria/noves-tendencies-controlling-p-144.html?language=ca&osCsid=mibai8on0khl7vsqp7pv8ph8e6?
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-plan-general-contabilidad-actualizacion-2017-incluye-consultas-resoluciones-icac-p-146.html
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-contabilidad-p-149.html?osCsid=ms2btrc9lgg7jae98kqqr0u2r0


9 de gener (09:00) Col.legi de Secretrais, Interventors i Tresorers de 
l'Administració Local de Barcelona 

Taller sobre aspectes pràctics derivats dels processos de canvi de forma 
de gestió de serveis públics i d'internalització de serveis +INFO 

11 de gener (09:00) CCJCC-Cambra de Comerç de Tarragona 

Com ens afectaran els canvis normatius de les NIA-ES 700 Revisada, 701, 
705 Revisada, 706 Revisada, 710 i 720 Revisada +INFO 

15 de gener (09:30) CCJCC-Cambra de Comerç de Tarragona 

Actualitat en matèria de preus de transferència i operacions vinculades 
+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.csital.org/node/4357
https://www.auditorscensors.com/ca/tarragona--com-ens-afectaran-els-canvis-normatius-de-les-nia-es-700-revisada--701--705-revisada--706-revisada--710-i-720-revisada
https://www.auditorscensors.com/ca/tarragona--actualitat-en-materia-de-preus-de-transferencia-i-operacions-vinculades
mailto:info@accid.org

