18 de maig del 2017
Novetats

Agenda
25 de maig (08:30-10:00) CECOT
Conferència: Exercicis resolts i comentats amb el PGC adaptats al RD
602/2016 de 2 de desembre pel que es modifica el PGC, PGC Pimes i
normes de consolidació Ponent: F. Gómez +INFO
25 de maig (19:00-20:30) CEC Barcelona
Conferència: Els comptes anuals i la informació no financera Ponents: A.
Somoza, L. Piacenza +INFO

Publicacions
Destacats

Notícies
QÜESTIONARI SOBRE TENDÈNCIES
EMPRESARIALS: BIG DATA, RSC, MEDI
AMBIENT I COMPETITIVITAT
Professors de la UPF Barcelona School of Management, col·laboradors
d'ACCID que estan realitzant la tesina final en el Màster en Direcció
Financera i Comptable de l'Empresa, sol·liciten la seva col·laboració per
a un estudi sobre el coneixement de diverses tendències empresarials, per
la qual cosa agrairien contestessin el qüestionari que trobaran en el
següent enllaç;
http://bit.ly/2pdqwes
Moltes gràcies per la col·laboració.

GUIA DE BUTXACA DE LES NIIF
Si realment creiem en mercats internacionals oberts i en els beneficis de
les finances globals, llavors no pot tenir sentit tenir regles de
comptabilitat diferent i pràctiques per a les empreses i els inversors que
operen a través de fronteres nacionals. És per això que necessitem
estàndards globals.
Enllaç d'interès

Vacant en EUCEN Administrativa-comptable
L'EUCEN (European University Continuing Education Network)
associació europea amb secretariat a Barcelona les activitats de la qual
són l'atenció als seus membres, coordinació de projectes europeus i
organització de conferències, seminaris, etc., busca una persona metòdica
i amb ganes de treballar, que vulgui controlar la part financera de
l'associació i dels projectes europeus així com administrar les tasques
generals de l'oficina. Aquesta persona treballarà amb la Directora
Executiva de l'associació. El treball requerirà viatjar per Europa 2-3
vegades a l'any. Tota la correspondència es rep i fa bàsicament en anglès.
Imprescindible: Graduat(dóna) universitari(a) amb domini de l'anglès i
experiència comptable. Es valorarà experiència fent tasques

administratives.
S'ofereix: Posició permanent, en una oficina cèntrica a Barcelona,
treballant amb un equip petit, però en col·laboració amb diferents actors
per tota Europa.
Interessats enviar CVs a jobs@eucen.eu

Socis Protectors
19 de maig (18:00) Ateneu Barcelonès
Acte de lliurament 3r Ajut Treballs de recerca en cooperativisme +INFO
23 de maig (19:00) UIC Barcelona
És possible emprendre? +INFO
25 de maig (15:45) Acció Civica Calderina
Jornada d’Economia i EmpresaFamiliar +INFO
30 de maig (16:00) Girona Emprèn
Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa +INFO
1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona
The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +INFO
2 de junio (09:00) CSITAL Barcelona
Jornada sobre Administració Electrònica: Aspectes sobre la tramitació
electrònica d'expedients +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.
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