
 

23 de febrer del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

27 de febrer (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Exercicis Resolts i Comentats amb el PGC adaptat al RD 
602/2016 Ponent: F.Gómez +INFO 

2 de març (12:00-13:30) URV Reus 

Conferència: Guia tècnica per l’elaboració del Balanç Social Ponents: 
R.Suriñach, R.Bastida +INFO 

9 de març (18:00-19:30) CCJCC Barcelona 

Conferència: El paper de l’auditor extern en la detecció de fraus Ponent: 
D.Faura +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

http://accid.org/agenda.php?id=887
http://accid.org/agenda.php?id=885
http://accid.org/agenda.php?id=886
http://www.accid.org/documents/TRIPTIC_PREMIS_2016.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-04-2017.pdf?
http://www.accid.org/centraldecasos/downloads/ejemplo-de-impacto-de-la-normativa-contable-aplicada-2016formatv.pdf?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-check-list-para-diagnostico-empresarial-herramienta-clave-para-control-gestion-evaluacion-plantillas-excel-p-139.html?
http://www.accid.org/llibreria/accid-prevencio-deteccio-frau-lempresa-p-137.html?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ratios-financieros-empresas-cotizan-bolsa-mexicana-valores-2006-2015-p-140.html?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ejercicios-resueltos-comentados-adaptado-6022016-diciembre-modifican-pymes-normas-consolidacion-p-37.html?language=ca?


 

  

CONCURS EXTRAORDINARI CASOS PRÀCTICS DIRIGIT A DOCENTS (Data límit 30 

d'abril de 2017) 

La Central de Casos de l'ACCID, amb el suport de la Universitat Pompeu 

Fabra, vol impulsar la creació de casos pràctics que puguin utilitzar-se 

posteriorment per a la docència. D'aquesta forma, es vol animar a tots els 

docents en temes de comptabilitat i finances de qualsevol Universitat a 

enviar casos pràctics que descriguin algun conflicte o fet rellevant que 

pugui ser objecte de debat i amb conseqüències reals per a l'empresa, o bé 

alguna situació d'èxit o fracàs d'alguna empresa per causes internes. 

Com a novetat, els casos premiats hauran de ser presentats al VII Congrés 

ACCID que tindrà lloc a l'IESE Business School els dies 8 i 9 de juny de 

2017. L'exposició es realitzarà durant una de les sessions simultànies que 

s'impartiran. 

Accés a la convocatòria 

  

 

  

PREMI ALS MILLORS CASOS PRÀCTICS EN L'ÀMBIT DE LES COOPERATIVES, 

L'ECONOMIA SOCIAL I EL TERCER SECTOR 

La Fundació Roca Galès convoca el Premi als millors casos pràctics en 

l'àmbit de les cooperatives, l'economia social i el Tercer Sector. ACCID 

participa com a entitat col·laboradora. 

La Fundació Roca Galès vol impulsar la creació de casos pràctics que es 

puguin utilitzar posteriorment per a la docència.  

La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes dels 

instituts, de les universitats, i altres centres de formació catalans, en 

algunes assignatures com poden ser l'Economia de l'Empresa, Anàlisi 

d'Estats Comptables, Direcció comercial, Direcció Estratègica, 

Emprenedoria o Treball final de Grau, entre d'altres. 

Accés a la convocatòria 

  
  

  Socis Protectors 

8 de març (19:00) UIC Barcelona 

Alternatives per finançar el teu negoci: El rol de Barcelona com a 
Venture Capital Hub +INFO 

14 de març (8:30) Wolters Kluwer Barcelona 

Foro Asesores Barcelona +INFO  

1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona 

The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +INFO 

  
 

  
Suport Institucional   

 

Patrocinadors   

http://www.accid.org/documents/Bases_concurs_extraordinari_casos_practics_vf_(003).pdf
http://www.rocagales.cat/premis/premi-als-millors-casos-practics-en-lambit-de-les-cooperatives-leconomia-social-i-el-tercer-sector/
http://www.uic.es/ca/agenda-activitats/alternatives-financar-el-teu-negoci-el-rol-de-barcelona-com-venture-capital-hub
http://www.accid.org/documents/Foro_Asesores_Wolters.pdf
http://www.hichert.com/seminar/ibcs-with-success


   
 
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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