17 de novembre del 2017
Novetats

Agenda

27 de novembre (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Conferència: El rol del controller en la integració de la informació de
sostenibilitat en la presa de decisions Ponent: J.L.Morales +INFO
27 de novembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu
Barcelona
Taula rodona: ''Patrimoni comptable Vs Patrimoni real: el cas del Futbol
Club Barcelona" Ponents: J.M.Gay, O.Amat +INFO
30 de novembre (19:00-20:30) UPF-Barcelona School of Management
Conferència: Controller estàs a punt? Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO
5 de desembre (16:00) Universitat de Lleida
Conferència: Big Data i les seves implicacions en la transformació dels
professionals financers Ponents: X.Sabi, S.Aliaga +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
''EMPRESES QUE MENTEIXEN” Com maquillen els comptes i com prevenir-ho i
detectar-ho a temps. (Conferència 10 de novembre 2017)

El divendres 10 de novembre es va celebrar a la CECOT la conferència
''EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els comptes i com
prevenir-ho i detectar-ho a temps'' impartida per Oriol Amat, autor del
llibre, economista. catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la
Universitat Pompeu Fabra, president de l'ACCID i de la Comissió de
Comptabilitat (comissió conjunta CEC-ACCID), acompanyat per Enric
Rius, soci director de Rius Consultors Associats i responsable del servei
d'assessorament fiscal i financer de la Cecot.
En Oriol Amat va exposar que per prendre decisions de tipus financer, és
imprescindible tenir tota la informació financera de les empreses. Però
també hi ha moltes decisions en matèria de màrqueting, recursos humans,
tecnologia o qualsevol altra dimensió de l‘empresa en la qual el
coneixement de la situació financera és decisiva. Per això, és bàsic que els
comptes siguin fiables, ja que, si no, es poden prendre decisions errònies.
Tanmateix, sovint es produeixen problemes de fiabilitat comptable. El
maquillatge comptable, per tant, és una maniobra que preocupa i més quan
es repeteix amb freqüència, per això augmenta l’interès per detectar
enganys abans que sigui massa tard. “Empreses que menteixen” descriu i
analitza la naturalesa dels maquillatges comptables i les seves motivacions.
Així mateix, proposa diverses tècniques per detectar aquestes pràctiques.
Tots els assistents a la conferència que ho van desitjar, van poder adquirir
el llibre “Empreses que menteixen”.
“CONTROLLER ESTÀS A PUNT?” (Conferència 15 de novembre 2017)

El dimecres 15 de novembre es va celebrar a EAE Business School la
conferència ''Controller estàs a punt?” impartida per Gemma Cid,
professora associada UPF-Barcelona School of Management i per Marc
Oliveras, economista, professor associat UPF-Barcelona School of
Management i coordinador de l’Agrupació de Professors de Comptabilitat
i Control d’ACCID, acompanyats per Maite Moreno Bosch, Founding
Partner at Monday Happy Monday, EAE Business School Barcelona.
Na Gemma Cid i en Marc Oliveras ens van fer plantejar fins a quin punt
som conscients que els llocs relacionats amb el control, la comptabilitat i
finances tenen un 90% de probabilitat de ser substituïts per màquines? Se
sol pensar que aquestes solament poden substituir tasques de baix valor

afegit… però, n’estem segurs? En què es basen aquells qui insisteixen que
ens preocupem? Tindran raó?
En aquesta conferencia s’han tractat algunes de les principals tendències
que afectaran el futur de les empreses, com el Big Data i la intel·ligència
artificial, la creixent importància de tots els temes relacionats amb la
sostenibilitat, la gestió futura de les persones (gestió del talent), i la
internacionalització. Totes elles tindran un impacte molt gran en els
sistemes de control de gestió i, per descomptat, en la mateixa figura del
controller, que haurà de gestionar de forma òptima tots aquests canvis.
Tots els assistents a la conferència que ho van desitjar, van poder adquirir
el monogràfic “Noves tendències en controling”.

Socis Protectors

21 de novembre (09:00) Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)
XVI Congreso de Directivos de CEDE “Oportunidades y Riesgos del
Directivo en la Sociedad Digital” +INFO
24 de novembre (09:30) ESADECREAPOLIS
1ª Edición. Preparando el presupuesto del próximo año para CEO's
inquiet@s... +INFO
30 de novembre (18:30) Fundació CEDE
Presentación del Cuaderno “La salud del directivo para un mejor
liderazgo por parte de la Fundación CEDE” +INFO
30 de novembre (16:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Dia de l'Auditor 2017 +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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