21 de juny del 2018
Novetats

Agenda

25 de setembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: La revolución demográfica: El futuro es sénior, desarrollo de
la “Silver Economy” y del Talento Sénior Ponent: L.Rosillo +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
''L'EBITDA, INDICADOR ÚTIL O INÚTIL?'' (Conferència 14 de juny de 2018)

El passat 14 de juny es va celebrar al Col·legi d’Economistes de
Catalunya (CEC) la conferència ''L'ebitda, indicador útil o
inútil?'' impartida per n’Emili Gironella, economista, auditor de
comptes, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i Acadèmic
Numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, acompanyat per en
Martí Garcia, vicepresident de la Comissió de Comptabilitat (Comissió
conjunta CEC-ACCID).
El Dr. Emili Gironella durant la sessió ens va exposar com l’ebitda és un
indicador no oficial ni reglat per les Normes Internacionals d’Informació

Financera que s’ha popularitzat al llarg dels últims anys i que és utilitzat
àmpliament per analistes financers i grans empreses i societats o grups de
societats que cotitzen en mercats regulats, a més d’haver esdevingut un
concepte habitual de la informació econòmica dels nostres dies.
Generalment entès com l’indicador amb el qual es pretén resumir, en una
sola xifra, un determinat marge parcial de la rendibilitat d’una empresa,
obtingut per diferència entre els ingressos d’explotació recurrents i els
costos i despeses d’explotació també recurrents, que tenen incidència en la
tresoreria, l’ebitda va néixer a la dècada dels 80 del segle passat com un
mecanisme de les entitats financeres per determinar si una societat
generava el suficient volum de negoci per pagar les despeses contretes. Tot
i que, com alerten els experts, “l’ebitda reflecteix únicament una part de la
rendibilitat d’una empresa o entitat, referida concretament a l’explotació
central del negoci, sense ser un reflex complet de la seva rendibilitat i
capacitat de generar recursos”.
Va posar en dubte els conceptes que s’han de tenir en compte en el càlcul
de l’ebitda perquè sigui un indicador fiable que reflecteixi la capacitat
operativa real d’una societat i no simplement un indicador que estigui més
al servei de la societat a l’hora de presentar uns resultats atractius en lloc
d’un mecanisme útil per als mercats, per més que es tracti d’un indicador
amb uns estàndards coneguts. I va exposar diversos exemples que ajuden
a entendre i determinar la fiabilitat de l’ebitda per activitats i sectors.
Accés a la presentació
MERCÈ MARTÍ, DISTINGIDA AMB EL PREMI A LA TRAJECTÒRIA
PROFESSIONAL DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ
(ACCID)

L'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, ACCID, ha distingit a
Mercè Martí, Presidenta Executiva de l'auditora Kreston Iberaudit i
presidenta de l'Associació Grup20, amb el Premi a la Trajectòria
Professional de l’ACCID, durant la V Jornada ACCID i APC "Noves
tendències en Comptabilitat, Control i Finances", el passat 1 de juny a
la seu de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, que va
reunir més de 300 emprenedors, directius, professionals i acadèmics de la
comptabilitat i la direcció d'empreses.. Mercè Martí ha rebut el premi de
mans de Daniel Faura, President de l’ACCID.
Mercè Martí és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat
de Barcelona (UB) i Auditora de Comptes amb Postgrau en Auditoria de
Comptes per la UB. Actualment, és Presidenta de la firma auditora Kreston
Iberaudit i ocupa el càrrec de Presidenta de Grup20, l'Associació que
agrupa a les principals firmes mitjanes d'auditoria d'Espanya. És també
membre de la Comissió Permanent del Consell Directiu del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, ICJCE.
El guardó a la Trajectòria Professional s'atorga a aquelles persones o
entitats que es distingeixen per la seva trajectòria professional en l'àmbit
de la comptabilitat i a direcció.
XAVIER SUBIRATS, A L'IBCS Annual Conference 2018 in London

El passat 8 de juny a One Moorgate Place, seu dels Chartered Accountants
de England & Wales (ICAEW), a Londres, en Xavier Subirats,
vicepresident tercer de l'ACCID, va participar a l'IBCS Annual
Conference 2018 amb la sessió How to talk about IBCS to different
groups of stakeholders? Boards of Directors en la que va proposar pautes

per a la millora de la informació (Board Book) que reben els Consells
d’Administració.
Xavier Subirats és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Màster en Negocis Internacionals. Postgrau en Perfeccionament Directiu
per l'IESE. Corporate Finance Program (London Business School).
economista assessor fiscal. Soci director d'Amsel Assessors. Consultor en
Negocis Internacionals per a Pymes. Participa als Consells d'Administració
de diversos grups empresarials President del Registre d'Experts
Comptables de Catalunya. Es troba en el Ranking Internacional de
Consultors de Reporting IBCS® del Hichert+Faisst Institute (Germany).
Enllaç a la presentació

Socis Protectors

26 de juny (08:30) Borsa de Barcelona
Serveis Financers i Tecnologia. Actualitat i Perspectives +INFO
26 de juny (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Organitzacions sostenibles energèticament. Vies de finançament i
subvenció per a actuacions en matèria energètica 2018 +INFO
28 de juny (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
EL DPD/DPO delegat de protecció de dades del nou reglament europeu
de protecció de dades enfocament pràctic per a entitats públiques,
privades i no lucratives +INFO
05 i 06 de juliol (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
28è Fòrum de l'Auditor Professional +INFO
6 de juliol (09:30) ESADECREAPOLIS
Open Working Session de “Marca personal” +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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