
 

16 de febrer del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

27 de febrer (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Exercicis Resolts i Comentats amb el PGC adaptat al RD 
602/2016 Ponent: F.Gómez +INFO 

2 de març (12:00-13:30) URV Reus 

Conferència: Guia tècnica per l’elaboració del Balanç Social Ponents: 
R.Suriñach, R.Bastida +INFO 

9 de març (18:00-19:30) CCJCC Barcelona 

Conferència: El paper de l’auditor extern en la detecció de fraus Ponent: 
D.Faura +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

http://accid.org/agenda.php?id=887
http://accid.org/agenda.php?id=885
http://accid.org/agenda.php?id=886
http://www.accid.org/documents/TRIPTIC_PREMIS_2016.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-03-2017.pdf?
http://www.accid.org/documents/ACCID_Model_memoria_cc_aa__ESFL_cat_Ana.pdf?
http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html?
http://www.accid.org/documents/Ratios_sectorials_2015_2013_webokRECC.pdf?
http://www.accid.org/llibreria/accid-prevencio-deteccio-frau-lempresa-p-137.html?
http://www.accid.org/documents/Tancament_desembre_2016_web.pdf?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ejercicios-resueltos-comentados-adaptado-6022016-diciembre-modifican-pymes-normas-consolidacion-p-37.html?language=ca?


 

  

ACCIONS SENSE VOT EN L'EMPRESA FAMILIAR (Conferència 14 de febrer de 2017) 

Dimarts passat 14 de febrer es va celebrar a la seu del Col•legi Oficial de 

Gestors Administratius de Catalunya la conferència Accions sense vot en 

l'empresa familiar a càrrec de la Sra. Laura Balagué, advocada i 

presidida per la Sra. Cristina Calvo León, membre de la Comissió 

Laboral del COGAC. 

Durant la conferència es va analitzar i determinar el grau d'utilitat i servei 

que suposen les accions sense vot per a l'empresa familiar, com a eina per 

facilitar el finançament i alhora el creixement. L'emissió d'accions sense 

vot pot suposar una interessant font de recursos propis sense que per això 

la família perdi control decisori en el Consell i sense necessitat 

d'augmentar el risc d'aquestes empreses en la comunitat financera. 

Enllaç d'interès 

  

  

 

  

NOU VOLUM DE LA EUROPEAN ACCOUNTING AND MANAGEMENT REVIEW 

La European Accounting and Management Review és una publicació 

acadèmica digital iniciada per ACCID en el 2014 i gestionada per 

Thomson Reuters que inclou les últimes recerques en comptabilitat i 

direcció. S'edita en anglès i aquest mes de febrer acaba de publicar el seu 

cinquè volum. 

Accés al Volume 3, Issue 1 (Novembre 2016) 

  
  

  Socis Protectors 

21 de febrer (19:00) CCJCC Barcelona 

Presentació del llibre "Governa, altaveu 17 objectius de 
desenvolupament sostenible" +INFO  

1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona 

The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +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.accid.org/documents/Empresa_familiar_-_COGAC.pptx
http://www.accid.org/eamr/index.php
https://www.auren.com/ca-ES/INVITACIÓ%20GOVERNA_BCN.pdf
https://www.auren.com/ca-ES/INVITACIÓ%20GOVERNA_BCN.pdf
http://www.hichert.com/seminar/ibcs-with-success
mailto:info@accid.org

