15 de juny del 2017
Novetats

Agenda

16 de juny (12:00-13:40) Borsa de Barcelona
Conferència: The end of Accounting. How to inform of what really matters
to managers and investors Ponents: J.Hortalà, B.Lev, J.Ll.Negro +INFO
21 de juny (19:00-20:30) CEC Barcelona
Conferència: Anàlisi d'empreses amb dades sectorials. Comptes Anuals
(Balanç i comptes de resultats) Ponents: O.Amat, M.García +INFO
28 de juny (16:00-20:00) CEC Barcelona
Conferència: Els fons propis en les cooperatives +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
600 ASSISTENTS AL VII CONGRÉS ACCID I APC CELEBRAT A L'IESE BUSINESS
SCHOOL

El Congrés va reunir a prop de 600 persones entre emprenedors,
directius, acadèmics, alumnes i professionals de la comptabilitat i la
direcció d'empreses.
El Congrés es va iniciar amb l'acte d'obertura amb la participació del Molt
Honorable President de la Generalitat de Catalunya, el Senyor Carles
Puigdemont i Casamajó; el secretari General de l’IESE Business School,
el Sr. Jaime Alonso; el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
l’Excel·lentíssim Sr. Joan B. Basas; el president del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya, el Sr. Daniel Faura; la presidenta del
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local
de Catalunya, la Sra. Maria Petra Sáiz; el president del Col·legi Oficial
de Gestors Administratius de Catalunya, el Sr. Alfonso Lluzar; i el
president de l’ACCID, el Sr. Oriol Amat.
Posteriorment, es va celebrar la conferència inaugural sota la temàtica La
Fageda. Què tenen en comú bogeria i empresa? Hi va participar com a
ponent, el Sr. Cristòbal Colón, president i fundador de la Fageda.
A més es van celebrar diverses conferències simultànies, les quals van
estar impartides per ponents de gran prestigi com: el president de
l'International Group of Controlling, el Sr. Heimo Losbichler; el professor
de la UAM, el Dr. Jorge Tua; el president de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, el Sr. Miguel Ángel Gimeno i el professor de l’IESE Business
School, el Dr. Antonio Argandoña, entre d'altres.
El Congrés també va incloure diverses 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.
Durant el marc del VII Congrés ACCID, es va celebrar el Lliurament de
la XIV edició dels Premis de reconeixement ACCID i II Premi Ferran
Termes. 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.

Per clausurar el VII Congrés ACCID, es va celebrar la Conferència sobre
Management que va impartir el Conseller Delegat d’Uriach, el Sr. Oriol
Segarra.
L’acte de cloenda, on es van entregar els Ajuts a la recerca ACCID, el
Premi al I Concurs Extraordinari de Casos Pràctics i els XII Premis
ACCID-ÒMNIUM, va comptar amb la participació del membre del
Comitè Organitzador del Comitè de l’IESE Business School, el Sr. Albert
Fernández; el president de l’Associació de Comptables del Principat
d’Andorra, el Sr. Jordí Martí; la directora de la Cambra de Comerç
Alemanya per Espanya, la Sra. Marie Antonia von Schönburg; el
president del Registre d’Economistes Auditors, el Sr. Carlos Puig de
Travy; el president d’Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control,
el Sr. Joaquim Rabaseda; i el president de l’ACCID, el Sr. Oriol Amat.
Enllaç Fotos VII Congrés ACCID i APC
Enllaç ppt sessions de treball VII Congrés ACCID i APC

REFORMA DEL PGC i PGC PIMES RD 602/2016 de 2 de desembre de 2016 (en vigor per
al tancament de comptes anuals de 2016) (Conferencia 7 de juny de 2017)

Dimecres passat 7 de juny va tenir lloc la conferència Reforma del PGC
i PGC Pimes RD 602/2016 de 2 de desembre de 2016 (en vigor per al
tancament de comptes anuals de 2016) a la Facultat d’Economia i
Empresa (Campus de Sabadell) de la Universitat Autònoma de Barcelona,
a càrrec de Manuel Rejón, auditor de comptes i consultor en matèria NIIF,
NIIF-PIME i XBRL i presentat per Francesc Gómez, director del màster
en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.
Durant l'acte es va realitzar una exposició de les principals novetats del
Reial decret 602/2016 per conèixer amb detall els canvis introduïts en el
PGC: noves condicions i límits per formular balanç abreujat; nous criteris
de valoració dels immobilitzats intangibles; “Retallades” en la informació
en la memòria abreujada (les partides que s'eliminen de la informació en
la memòria, les partides que es mantenen en la memòria abreujada,
Informació del termini de pagament a proveïdors en la memòria normal?);
informació en la memòria normal; informació comparativa; entrada en
vigor i consulta de l'ICAC interpretativa sobre l'entrada en vigor.
Enllaç d'interès
MONTSERRAT CASANOVAS, CATEDRÀTICA D'ECONOMIA FINANCERA I
COMPTABILITAT, INGRESSA COM A ACADÈMICA EN LA REIAL ACADÈMIA
EUROPEA DE DOCTORS-BARCELONA 1914 (RAED)

Montserrat Casanovas, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials,
catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de
Barcelona, vicepresidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i
Direcció (ACCID) i reconeguda analista financera ingressarà com a
acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de DoctorsBarcelona 1914 (RAED) durant una solemne sessió que se celebrarà a
Barcelona el proper 20 de juny de 2017.
La recipiendària llegirà el discurs d’ingrés “El asesoramiento financiero,
la figura del asesor financiero y de las EAFI”.
Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número José Maria Gay
de Liébana.

Invitació

Socis Protectors

15 de juny (09:00) CSITAL Barcelona
Jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals
+INFO
15 de juny (10:00) CEC Lleida
Anàlisi d’estats financers d’empreses cooperatives +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.
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