
 

23 de març del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

28 de març (18:00-19:30) UB Barcelona 

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

27 d'abril (19:00-20:30) UPF Barcelona 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) amb exemples i exercicis resolts Ponent: J.Rizo 
+INFO 

 
    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

http://www.accid.org/agenda.php?id=894
http://www.accid.org/agenda.php?id=893
http://www.accid.org/documents/normes_de_presentacio_call_of_papers_VII_Congres_cat.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-06-2017.pdf?
http://www.accid.org/documents/(Examinado)_Trabajo_Fin_de_Grado_Activos_finacieros_Valoracion_normas_procedimientos_y_control_Miguel_Harto_Espino.pdf?
https://www.sinfopac.com/es/?
http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca?
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?


 

  

CLAUS DE LA GESTIÓ DEL MARGE PER MAXIMITZAR EL BENEFICI (Conferència 

16 de març de 2017) 

Dijous 16 de març es va celebrar a la seu del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya la conferència Claus de la gestió del marge per maximitzar 

el benefici, impartida per Francisco M. López, Consultor – Formador, 

Expert en la Gestió orientada al Marge i presentada per Francesc Garreta, 

economista i membre de la Junta Directiva ACCID i de la Comissió de 

Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-ACCID). 

Durant la conferencia es va exposar que el marge no pertany com pensen 

moltes vegades les empreses, al departament financer, ni de producció. El 

marge pertany a les vendes. Les empreses han de vendre per obtenir el 

màxim marge per generar beneficis. Aquesta nova visió està molt enfocada 

al departament de marketing i vendes. S’han d’implicar a tots el 

departaments d’una empresa, prioritzant totes les necessitats d’ aquesta 

perquè conflueixin en un sol objectiu: El marge i el benefici. És tracta d’ 

aplicar una filosofia més dinàmica i adquirir uns hàbits d’anàlisi que es 

quedaran per sempre en l’empresa i que tindran com a resultat, enderrocar 

mites. 

Enllaç a la nota tècnica 

  

  

 

  

CONSULTA 2 DE L'ICAC SOBRE LA MODIFICACIÓ INCORPORADA PER 

L'ARTICLE 1 DEL REIAL DECRET 602/2016, DE 2 DE DESEMBRE DE 2016 

Consulta 2 Sobre la modificació incorporada per l'article 1 del Reial 

decret 602/2016, de 2 de desembre, en la forma de calcular els límits per 

presentar comptes anuals abreujats quan una empresa forma part d'un 

grup. 

Enllaç d'interès 

  

 

  

PATROCINADORS VII CONGRÉS ACCID i APC (8 i 9 de juny de 2017) 

Jedox, Wolters Kluwer i Mazars, patrocinen el VII Congrés ACCID i APC 

que se celebrarà els dies 8 i 9 de juny de 2017 a la seu de l'IESE Business 

School de Barcelona. 

Alguns dels avantatges que gaudiran aquestes entitats són: incloure el logo 

en tota la documentació i web del congrés, difusió del patrocini entre els 

socis d'ACCID, invitacions gratuïtes, etc. 

Jedox ofereix solucions d'intel·ligència empresarial i gestió del rendiment 

per a l'anàlisi sistemàtica de dades, especialment dissenyades per a la 

planificació, anàlisi, generació d'informes i consolidació de dades. 

Wolter Kluwer, proveeix el desenvolupament de Solucions Integrals, 

programaris de gestió i serveis d'informació per a Despatxos Professionals 

i Empreses. 

Mazars, és una organització internacional, integrada i independent, 

especialitzada en auditoria, financial advisory services, assessorament 

legal i fiscal, outsourcing i consultoria. 

Si vols que la teva empresa també participi al VII Congrés i gaudir 

d'aquests avantatges, contacta amb ana.quesada@accid.org o en el telèfon 

93 416 16 04 ext. 2019. 
  

  Socis Protectors 

http://www.accid.org/documents/ACCID_NOTA_TECNICA_LA_GESTION_DEL_MARGEN_ORIGINAL_CAST.pdf
http://www.economistas.es/Contenido/EC/Consulta%20ICAC.PDF
http://www.jedox.com/es/
http://www.wolterskluwer.es/
http://www.mazars.es/
mailto:ana.quesada@acid.org


24 de març (10:00) Fira de Barcelona  

Jornada Mon Empresarial: Les dones als col·legis professionals: impulsem 
junts el canvi +INFO 

29 de març (18:00) CCJCC Barcelona 

El registre del correu electrònic d'un treballador per part de l'empresa, 
conseqüencies penals i laborals + INFO 

30 de març (10:00) CEC Lleida 

Altes i baixes de socis en les cooperatives: El seu context societari, 
econòmic i laboral +INFO 

7 d'abril (9:30) Valls Genera 

La cooperativa, una opció per a les SCP +INFO 

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

The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +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.  
  

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 

  

 

 

http://monempresarial.com/jornades-mon-empresarial/
https://www.auditorscensors.com/ca/conferencia--el-registre-del-correu-electronic-dun-treballador-per-part-de-lempresa-consequencies-penals-i-laborals
http://aracoop.coop/esdeveniment/tallers-dassessorament-tecnic-economic-i-juridic-sobre-economia-cooperativa-a-lleida/
http://bit.ly/2nQThJR
http://www.hichert.com/seminar/ibcs-with-success
mailto:info@accid.org

