15 de març del 2018
Novetats

Agenda

15 de març (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
“EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS” Resolución del ICAC de 9 de Febrero
de 2016. Análisi y ejercicios práctico Ponents: R.Ferrer i V.Ferrer +INFO
30 d'abril (16:00-17:30) Col.legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
“MASTER EN COMPTABILITAT. Control
desviacions'' Ponent: Ll.Bagur +INFO

pressupostari

i

anàlisi

de

11 de maig (15:00-16:30) Universitat Internacional de Catalunya
Presentació llibre: “Com fer recerca” Ponents: F.Marimón, R.Bastida i O.Amat
+INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
PATROCINADORS DE LA V JORNADA ACCID (1 de juny de 2018, UVIC)

Caixa d’Enginyers, Mazars i Wolters Kluwer, patrocinen la V Jornada
ACCID i APC que se celebrarà l’1 de juny de 2018 a la seu de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
Alguns dels avantatges que gaudiran aquestes entitats són: incloure el logo
en tota la documentació i web de la jornada, difusió del patrocini entre els
socis d'ACCID, representant de l’entitat a una sessió simultània presidint,
disposar d’un estand, incloure documentació a les carteres dels assistents,
etc.
Caixa d’Enginyers, és una societat cooperativa d’estalvi i crèdit que
compta amb més de 160.000 socis que té la missió d’aportar-los valor
sostenible en els àmbits financer, professional i personal. Desenvolupa un
model de banca personal, comercial, institucional i d’empresa en el territori
espanyol amb la vocació de donar servei als professionals.
Mazars, és una organització internacional, integrada i independent,
especialitzada en auditoria, financial advisory services, assessorament
legal i fiscal, outsourcing i consultoria.
Wolters Kluwer, proveeix el desenvolupament de Solucions Integrals,
programaris de gestió i serveis d'informació per a Despatxos Professionals
i Empreses. Els socis d’ACCID tenen avantatges exclusius.
Si vols que la teva empresa també participi a la V Jornada i gaudir d'aquests
avantatges, contacta amb ana.quesada@accid.org o en el telèfon 93 416 16
04 ext. 2019.
EL FORO ASESORES WOLTERS KLUWER REUNEIX EN LA SEVA DARRERA
EDICIÓ A 1.300 ASSISTENTS

Wolters Kluwer ha tancat la vigesimaquarta edició del seu Foro de
Asesores a Barcelona amb una elevada assistència. Més d'1.300
professionals de despatxos i assessories han acudit a aquest esdeveniment
que està molt consolidat i és un referent sectorial.
En aquesta última edició, organitzada per l'especialista en programari de
gestió, informació i serveis per a despatxos professionals i empreses, han
tingut un clar protagonisme el lideratge femení i les noves generacions

digitals per impulsar la transformació dels despatxos, així com les claus
perquè aquest sector evolucioni.
ACCID ha estat present com entitat col.laboradora del Foro de Asesores
Wolters Kluwer
CRIDA A FACILITAR ALGUNA INFORMACIÓ SOBRE L'ASSOCIACIÓ DE
COMPTES DE CATALUNYA (1924-1940)

L'ACCID està portant a terme una recerca sobre l'Associació de
Comptables de Catalunya. Entitat fundada a Barcelona el 1924, amb la
finalitat d’agrupar, sense caràcter sindical, els comptables del Principat.
Deixà d’existir l’any 1940. L’Associació, en el si de la qual es
materialitzaren les inquietuds científiques i pràctiques dels elements
dedicats a la comptabilitat i a l’administració d’empreses, desenvolupà les
seves activitats mitjançant cursets, conferències, assessorament tècnic i
jurídic, biblioteca especialitzada, publicacions, mutualisme, etc. Publicà,
del juliol del 1925 a l’octubre del 1938, 151 números de la revista
“Organització”. L’entitat organitzà el VI Congrés Internacional de
Comptabilitat, que tingué lloc a Barcelona el novembre del 1929 i el 1932
l’Exposició Retrospectiva de Documents Mercantils.
Aquesta recerca té com objectiu investigar la història i l’activitat de
l’Associació de Comptables de Catalunya (ACC) i l'elaboració d’un
document sobre l’ACC en el que es descrigui l’ACC amb rigor històric i
contextualitzat, que expliqui l’activitat realitzada a Catalunya, les relacions
amb els organismes comptables espanyols i la seva projecció internacional
durant el seu període de vida. Malgrat que van ser en els anys norantes i a
principis del segle XXI quan es va revitalitzar la recuperació de la història
de la comptabilitat i la publicació en revistes especialitzades (Baños &
Gutiérrez, 2011), la història de la comptabilitat catalana ha romàs amagada.
És per això, que convidem a aquell que pugui tenir algun coneixement al
respecte que pugui contactar amb nosaltres. Ho podeu fer a través de l'email: ana.quesada@accid.org o bé al telèfon 93 416 16 04 extensió 2020.

Socis Protectors

16 de març (10:00) Palau de Congressos de Barcelona-Recinte Montjuïc-Fira
de Barcelona
Jornada Món Empresarial +INFO
21 de març (19:00) Universitat Internacional de Catalunya
How to ScaleUp a StartupSuccessfully:An Insight into Financingfor
Entrepreneurs +INFO
19 d'abril (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
9ª Jornada d'Auditoria del Sector Públic: "Noves perspectives del Sector
Públic" +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

