16 de març del 2017
Novetats

Agenda

16 de març (19:00-20:30) CEC Barcelona
Conferència: Claus de la gestió del marge per maximitzar el benefici
Ponent: F.M.López +INFO
28 de març (18:00-19:30) UB Barcelona
Conferència: El paper de l’auditor extern en la detecció de fraus Ponent:
D.Faura +INFO
27 d'abril (19:00-20:30) UPF Barcelona
Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i
normes de consolidació) amb exemples i exercicis resolts Ponent: J.Rizo
+INFO

Publicacions
Destacats

Notícies
EL PAPER DE L’AUDITOR EXTERN EN LA DETECCIÓ DE FRAUS (Conferència 9 de
març de 2017)

El dijous 9 de març es va celebrar a la seu del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya, amb gran influencia d’assistents, la conferència
El Paper de l’Auditor Extern en la Detecció de Fraus, impartida per
Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya i el va acompanyar, Anselm Constans, censor jurat de comptes
i membre de la Junta Directiva d’ACCID.
El frau desgraciadament es troba en un moment de plena actualitat i
proliferació. Durant la conferència es van exposar les diferents tipologies
de frau, la motivació i el perfil del defraudador. Es van examinar les
diferents eines i mecanismes que existeixen a nivell intern i extern per a la
detecció i control del frau, i es van analitzar les expectatives i
responsabilitats de l’Auditoria davant del frau.
En el acte es va entregar a tots els assistents a la conferència, un exemplar
del monogràfic Prevenció i detecció del frau en l’empresa de forma
gratuïta.

BUTLLETÍ RESPONSABILITAT SOCIAL (març 2017)

Presentem el Butlletí de Responsabilitat Social del mes de març. Aquest
butlletí mensual té per objectiu ajudar a promoure la cultura de la
Responsabilitat Social en empreses i organitzacions.
Enllaç al butlletí
FORO ASESORES WOLTERS KLUWER | Barcelona 2017

Més d'1.200 professionals de despatxos i assessories han assistit al 22º
Fòrum Assessoris Wolters Kluwer, celebrat a Barcelona, en el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) dimarts passat 14 de març. Sota el lema “El
Camí cap al Despatx Professional 4.0”, aquesta nova edició de
l'esdeveniment de referència del sector ha posat el focus en l'adaptació a
un entorn digital cada vegada més dinàmic i col·laboratiu.
Oriol Amat, president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
(ACCID), ha impartit una de les sessions tècniques sobre com detectar i
aprofitar la “creativitat financera” en els comptes de les empreses.
ACCID ha participat com a entitat col·laboradora de l'esdeveniment.
+INFO

Socis Protectors

16 de març (18:00) UPF Ciutadella
Badi, de la recerca de companys de pis a una start-up d'èxit +INFO
17 de març (13:30) Museu Agbar
Cornellà Creació Fórum: Face to face +INFO

23 i 30 de març (10:00) CEC Lleida
Altes i baixes de socis en les cooperatives: El seu context societari,
econòmic i laboral +INFO
1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona
The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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