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8 de juny (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Resolució ICAC Impost sobre el benefici   Ponent: 
D.Izquierdo +INFO 

13 de juny (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: “Integrated Reporting”    Ponent: X.Subirats +INFO 

29 de juny (19:00-20:30) BSM Barcelona 

Conferència: Càlcul i gestió dels costos universitaris   Ponent: 
S.Aguilà +INFO 

30 de juny (19:00-20:30) BSM Barcelona 

Conferència: Mercats financers: Culpables o víctimes?    Ponent: 
X.Puig +INFO 

11 de juliol (09:00) UPF BSM Barcelona 

Workshop: English academic writing +INFO 

 

 

 

 

Novetats 

Agenda 

http://www.accid.org/agenda.php?id=797
http://www.accid.org/agenda.php?id=807
http://www.accid.org/agenda.php?id=811
http://www.accid.org/agenda.php?id=812
http://www.accid.org/agenda.php?id=800
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-10-2016.pdf?
http://www.accid.org/documents/HOMOLOGACIO_HORES_CAT.pdf?
http://www.accid.org/documents/RATIOS_SECTORIALES_2013.compressed.pdf?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Guasch, galardonat amb el premi ADEPG 2016 en l'àmbit de 
la cultura 

El passat 29 d'abril, a l'Hotel Melià Sitges, es va celebrar la 25ª Nit de 
l'Empresa. L'event va ser organitzat per l' ADEPG i van assistir-hi 
empresaris del Garraf i Penedès. Una nit que va acollir un sopar amb més 

de 500 participants entre empresaris, directius i representants polítics i 
institucionals de la zona, així com la del president de la Generalitat de 
Catalunya Carles Puigdemont +INFO 

 

 
La importància del controlling i el seu impacte en el negoci 
(Conferència 12 de maig de 2016) 

El passat dijous 12 de maig es va celebrar a la seu d’EAE Business School 
la conferènciaLa importància del controlling i el seu impacte en el 
negoci presentada per Paco Subias, economista, responsable financer i 
de control de gestió de Multiplica i membre de la Comissió de Comptabilitat 
de Gestió de l’ACCID i Xavier Osés, professor de la Universitat de 
Barcelona i d’EAE Business School i vicepresident de l’Agrupació de 
Professors de Comptabilitat. Durant la conferència es va compartir les 
últimes tendències en Controlling, les competències que ha de complir avui 
en dia, les tendències en el mercat aplicables a aquesta figura; es va 
repassar al seu entorn i els diferents processos en els quals intervé el 
Controller en l'organització, prestant especial atenció a com està 
evolucionant la seva intervenció al llarg dels últims anys +INFO 

 
Normativa comptable 

Circular 2/2016, de 20 d'abril, de la Comissió Nacional del Mercat deValors, 
sobre normes comptables, comptes anuals, estats financers públics i estats 
reservats d'informació estadística dels fons de titulització. +INFO 

 

 

 

 

Publicacions 

Notícies 

http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2348
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2348
http://www.accid.org/noticia.php?id=316
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2348
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2348
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2348
http://www.accid.org/noticia.php?id=315
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2348
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2348
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/30/pdfs/BOE-A-2016-4141.pdf
http://www.accid.org/llibreria/manual-analisis-empresas-cotizadas-p-124.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-calculo-coste-produccion-ejercicios-practicos-resueltos-resolucion-icac-2015-p-130.html?language=ca&osCsid=d3g2c7sf6ua8qhmbphml39rmm2
http://www.accid.org/llibreria/accid-finances-comptabilitat-directius-p-132.html?language=ca&osCsid=46uap1bp905fb4uct6ipqmac83
http://www.accid.org/llibreria/accid-noves-tendencies-direccio-lempresa-familiar-p-131.html


 

24 de maig (09:00) Cámara de Comercio Alemana Barcelona 

Conferència: Informes decisivos para el management +INFO 

24 de maig (19:00) UPF Business Shuttle 

Conferència:Com puc finançar la meva start-up? +INFO 

25 de maig (09:30) Col·legi d’Advocats de Barcelona 

Conferència: Les claus de l'èxit en la compravenda de l'empresa +INFO 

 

 

 

Col.legis fundadors i socis protectors 

http://www.circulocontroller.com/fileadmin/ahk_spanien/AHK_Spanien_neu/03_Agenda/00_Veranstaltungskalender/Einladungen/Invitacion_Informes_Management_24-25.05.2016.pdf
https://www.upf.edu/innovacio/conferencies_tardes_emprenedoria/c_28.html#.VzG_doSLTcv?platform=hootsuite
http://www.accid.org/actesagenda.php?pag=2&tipus=2

