
 

20 de juliol del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

10 d'octubre (18:00-19:30) EC-Consejo General de Economistas Madrid 

Conferència: Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y 
presentaciones empresariales: los estándares internacionales IBCS 
Ponent: X.Subirats +INFO 

26 d'octubre (19:00-20:30) UPF-BSM 

Conferència: Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y 
presentaciones empresariales: los estándares internacionales 
IBCS Ponent: X.Subirats +INFO 

30 de novembre (19:00-20:30) UPF-Barcelona School of Management 

Conferència: Controller estàs a punt? Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO 
    

  Publicacions  

Destacats       

http://accid.org/agenda.php?id=947
http://www.accid.org/agenda.php?id=948
http://accid.org/agenda.php?id=946
http://www.accid.org/documents/Analisis_de_la_crisis_del_Banco_Popular_(002).pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-14-2017.pdf?
http://eamr-accid.eu/?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?


    

    

  Notícies  

 

  

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ''EMPRESES QUE MENTEIXEN. COM MAQUILLEN 

ELS COMPTES I COM PREVENIR-HO I DETECTAR-HO A TEMPS'' (14 de juliol de 

2017) 

El passat divendres 14 de juliol al Col·legi d’Economistes de Catalunya, a 

la seu de Lleida, Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera de la UPF, 

economista i president de l’ACCID i de la Comissió de Comptabilitat del 

CEC, acompanyat d’en Sr. Joan Turmo, president territorial de la seu de 

Lleida del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb gran afluència 

d’assistents, va presentar el seu darrer llibre “Empreses que menteixen”. 

Durant la presentació, amb exemples pràctics i amb la participació dels 

assistents es va exposar que el coneixement de la situació financera d’una 

empresa és clau per prendre decisions, i per tant és molt important i bàsic 

que aquesta sigui fiable per no prendre decisions errònies. El maquillatge 

comptable desgraciadament es troba en un moment de plena actualitat i és 

una maniobra que preocupa. 

Al llarg de la sessió es varen proposar tot un seguit de senyals que avisen 

de que els comptes d’una empresa poden estar maquillats. 

Accés d'interès 

  

 
  

PREMI ACCID A L'EXCEL.LÈNCIA ACADÈMICA "EX-AEQUO" A FRANCESC 

GÓMEZ I ANTONIO DÁVILA 

En el marc del VII Congrés de l'Associació Catalana de Comptabilitat i 

Direcció (ACCID), celebrat el passat 8 de juny a l'IESE Business School, 

es va lliurar el Premi a l’Excel·lència Acadèmica de forma ex-aequo al 

professor Francesc Gómez Valls, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, coordinador d’estudis del Grau de Comptabilitat i Finances, i 

al professor Antonio Dávila, d’Emprenedoria, Comptabilitat i Control de 

l’IESE Business School. 

Aquest premi premia els acadèmics que amb les seves publicacions, 

investigacions, innovacions pedagògiques o excel·lència en l’ensenyament 

hagin contribuït sòlidament al desenvolupament de la recerca o docència 

de la comptabilitat. 

  
  

  
Suport Institucional   

http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca?
http://www.accid.org/llibreria/noves-tendencies-controlling-p-144.html?language=ca&osCsid=mibai8on0khl7vsqp7pv8ph8e6?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ratios-sectoriales-2015-cuentas-anuales-balances-cuentas-resultados-sectores-ratios-para-cada-sector-p-142.html?osCsid=org9s68oshp2nud0d31jg0h0g0?
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-final-contabilidad-p-143.html?osCsid=mibai8on0khl7vsqp7pv8ph8e6?


 

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 
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