
 

22 de juny del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

28 de juny (16:00-20:00) CEC Barcelona 

Conferència: Els fons propis en les cooperatives Ponent: R.Bastida +INFO 

29 de juny (17:30-19:00) CEC Barcelona 

Conferència: La patent unitària: una oportunitat per a la pime catalana 
Ponents: J.Manzanas, J.M.Gascón, E.Batalla, G-Ll.Ribechini, I.Ruedas +INFO 

14 de juliol (09:30-11:00) CEC Lleida 

Presentació del Libre EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els 
comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps Ponent: O.Amat +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

http://www.accid.org/agenda.php?id=940
http://www.accid.org/agenda.php?id=941
http://www.accid.org/agenda.php?id=942
http://www.accid.org/documents/PLANTILLA__MEMORIA_ABREUJADA_amb_RD_602_i_informacio_OM_per_RM.doc?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-12-2017.pdf?
http://www.accid.org/documents/EmpFamiCatalunyaWeb.pdf?
http://komunicakit.com/?
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?


 

  

THE END OF ACCOUNTING. HOW TO INFORM OF WHAT REALLY MATTERS TO 

MANAGERS AND INVESTORS (Conferència 16 de juny de 2017) 

El 16 de juny, el professor Baruch Lev, de la New York University, va 

presentar a la Borsa de Barcelona el seu darrer llibre "El final de la 

contabilidad: Cómo informar de lo que realmente interesa a directivos 

y accionistas". 

L'acte va ser organitzat conjuntament amb Barcelona Centre Financer 

Europeu. 

Van intervindre el Sr.Joan Hortalá (president de Borsa Barcelona), el Sr. 

Josep Lluis Negro (president de BCFE), Josep Maria Sánchez (Director 

General de Politica Financera de la Generalitat de Catalunya) i Oriol Amat 

(president de l'ACCID). 

Durant la seva intervenció, el professor Lev va exposar en primer lloc els 

problemes actuals de la comptabilitat, que fan que sigui cada cop més 

irrellevant. En segon lloc, va exposar un nou model d'informació financera 

per aconseguir que les empreses informin realment del que interessa a 

accionistes i directius. 

A l'acte hi varen assistir una cinquentena de directius i professionals del 

món comptable i financer. 

Enllaç d'interès 

  

  

 

  

CAPITALITZACIÓ DE LES DESPESES FINANCERES 

Capitalització de les despeses financeres en el cost de producció segons la 

resolució de l'ICAC de 14 d'abril de 2015 per la qual s'estableixen criteris 

per a la determinació del cost de producció (Gregorio Labatut Serer, 

professor titular de la Universitat de València) 

Enllaç d'interès 

  

 

  

ESTUDI SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LA RSC 

Sol·licitem la teva col·laboració perquè participis en l'enquesta per a 

l'estudi: 

 “La importància de la RSC i la informació no financera entre Empreses i 

Inversors” 

Aquest estudi està sent realitzat conjuntament per la Universitat Pompeu 

Fabra i Crowe Horwath. Una vegada estigui aquest estudi completat et 

farem arribar l'Informe complet. 

Enllaç per accedir a l'enquesta: 

https://kwiksurveys.com/s/EQOQoFs1 

  
  

  Socis Protectors 

30 de juny (09:30) EsadeCreapolis 

2ª Edición. Estrategía y viabilidad CEO's inquiet@s - OWS +INFO 

http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-final-contabilidad-p-143.html?language=ca&osCsid=ujck7snc8rel0ajeii3msqla62
https://ec.economistas.es/contenido/EC/Articulos%20GL/Capitalizacion%20de%20los%20gastos%20financieros%20en%20el%20coste%20de%20produccion%20segun%20la%20Resolucion%20del%20ICAC%20de%2014%20de%20abril%20de%202015.pdf
https://kwiksurveys.com/s/EQOQoFs1
https://www.eventbrite.es/e/entradas-2a-edicion-estrategia-y-viabilidad-para-ceos-inquiets-ows-34274143887


6 i 7 de juliol (09:30) CCJCC 

27è Forum de l'Auditor Professional +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.  
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