23 de novembre del 2017
Novetats

Agenda

27 de novembre (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Conferència: El rol del controller en la integració de la informació de
sostenibilitat en la presa de decisions Ponent: J.L.Morales +INFO
27 de novembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu
Barcelona
Taula rodona: ''Patrimoni comptable Vs Patrimoni real: el cas del Futbol
Club Barcelona" Ponents: J.M.Gay, O.Amat +INFO
30 de novembre (19:00-20:30) UPF-Barcelona School of Management
Conferència: Controller estàs a punt? Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO
5 de desembre (16:00-17:30) Universitat de Lleida
Conferència: Big Data i les seves implicacions en la transformació dels
professionals financers Ponents: X.Sabi, S.Aliaga +INFO
18 de desembre (09:00-10:30) Universitat de Vic
Conferència: Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu Ponents: N.Arimany,
C.Viladecans +INFO

16 de gener (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Conferència: El impuesto sobre Beneficios. Resolución del ICAC de 9 de
Febrero de 2016. Análisi y ejercicios práctico +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
RECOMANACIONS ALS PARTITS POLÍTICS (ELECCIONS 21.12.17) OFICINA
ANTIFRAU DE CATALUNYA

Des de l'Oficina Antifrau de Catalunya ens presenten unes Propostes i
recomanacions en la prevenció i la lluita contra la corrupció.
Segons la Llei 14/2008, una de les funcions de l’Oficina Antifrau de
Catalunya és formular propostes i recomanacions en l’àmbit de la
prevenció i lluita contra la corrupció. En aquest sentit, la convocatòria
electoral del proper 21 de desembre dona l’oportunitat de renovar les
agendes polítiques i, per aquest motiu, ha semblat escaient recordar a tots
els actors polítics un seguit de mesures per a la seva inclusió en els
programes electorals.
Aquesta proposta no vol tenir un caràcter exhaustiu sinó que vol prioritzat
aquelles actuacions que poden generar consensos polítics majors i no són
difícils d’implantar en el nostre context pressupostari i institucional.
Tots sabem que la corrupció és una xacra que perjudica greument el
funcionament normal del país, les seves institucions, l’economia i la
confiança dels ciutadans en el sistema democràtic que cal combatre amb
fermesa.
Enllaç al document

NÚMERO ESPECIAL INTANGIBLE CAPITAL VOL 13 NO 4

Us informem que la quarta edició d'Intangible Capital 2017, número
especial titulat: Current trends in research in accounting finance and
management control (Tendències actuals en recerca en comptablitat,
finances i control de gestió) (Intangible Capital vol 13 No 4) publicat per
OmniaSciencie, està disponible en accés obert.

L'ACCID OBSEQUIA ALS ASSOCIATS AMB UN LLIBRE A LES 24 JORNADES
TRIBUTÀRIES APTTCIB

Amb motiu de la celebració de les 24 Jornades Tributàries APTTCIB el
passat 16 i 17 de novembre, l'ACCID va disposar d'un estand on va
obsequiar als associats que varen assistir amb un d'aquests llibres: La
Figura de l'Expert Comptable o Noves tendències en la direcció de
l’Empresa familiar.

Socis Protectors

24 de novembre (09:30) ESADECREAPOLIS
1ª Edición. Preparando el presupuesto del próximo año para CEO's
inquiet@s... +INFO
30 de novembre (18:30) Fundació CEDE
Presentación del Cuaderno “La salud del directivo para un mejor
liderazgo por parte de la Fundación CEDE” +INFO
30 de novembre (16:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Dia de l'Auditor 2017 +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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