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17 de febrer (18:00-19:30) Economistas Contables Madrid 

Conferència: La figura del Experto Contable  Ponent: F.Gracia +INFO 

17 de febrer (18:00-19:30) CCJCC Barcelona 

Conferència: Cálcul del Cost de Producció  Ponent: R.Ferrer +INFO 

23 de febrer (09:30-11:00) FEPIME Barcelona 

Conferència: Com elaborar l'informe de gestió de les Pimes  Ponent: 
X.Subirats +INFO 

24 de febrer (19:00-20:30) Centre Cultural La Llacuna Andorra la Vella 

Conferència: El despatx de nova generació   Ponent: O.López +INFO 

 

 

 

 

 

 

 

Novetats 

Agenda 

http://www.accid.org/agenda.php?id=763
http://www.accid.org/agenda.php?id=769
http://www.accid.org/agenda.php?id=760
http://www.accid.org/agenda.php?id=761
http://www.accid.org/documents/Tancament_2015__ACCID.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-02-2016.pdf?
http://www.accid.org/documents/QUADRE_COMISSIONS_1_2016.pdf?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El tancament Comptable 2015 (conferència 25 de gener de 2016) 

El dilluns 25 de gener es va celebrar a la seu del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya la conferència “El Tancament Comptable 2015” a 
càrrec de la Sra. Gemma Soligó, economista i auditora. Sòcia de Grant 
Thornton. Membre de la Junta Directiva de l’ACCID. La sessió, 
emparada dins de la Comissió de Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-
ACCID), va ser presentada pel Sr. Martí Garcia, vicepresident de la 
Comissió +INFO 

 

Es celebra la primer reunió del Comitè Organitzador de la IV 
Jornada ACCID Informació financera i recuperació econòmica 

El passat dijous 21 de gener es va celebrar la primera reunió del Comitè 
Organitzador de la IV Jornada ACCID, que aquest any es celebrarà el 
divendres 27 de maig a la seu de la Facultat de Dret i Economia de la 
Universitat de Lleida sota el títol Informació financera i recuperació 
econòmica +INFO 

  

Nova NIIF 16 

Project Summary and Feedback Statement +INFO 

 

 

 

 

 

Publicacions 

Notícies 

http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2138
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2138
http://www.accid.org/noticia.php?id=291
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2138
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2138
http://www.accid.org/noticia.php?id=292
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2138
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_project-summary.pdf
http://www.accid.org/llibreria/manual-analisis-empresas-cotizadas-p-124.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/excellencia-empresarial-claus-bones-practiques-p-122.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-contabilidad-simultanea-valoracion-control-intangibles-gestion-integral-p-105.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-guia-informe-gestion-pymes-p-127.html?language=es


 

 

4 de febrer (19:00) UPF Business Shuttle Barcelona 

Conferència: De la idea a la realitat, tot un viatge +INFO 

5 de febrer (09:00) CSITAL Barcelona 

1a Jornada d'actualització de l'administració local +INFO 

10 de febrer (09:00) UEP Vilafranca del Penedès 

Conferència: Oportunitats de negoci a Polònia +INFO 

15 de febrer (19:00) Borsa de Barcelona 

Conferència: "Previsiones, empleo y reequilibrio en la zona euro" +INFO 

  

 

Col.legis fundadors i socis protectors 

https://www.upf.edu/innovacio/conferencies_tardes_emprenedoria/c_24.html#.VqiF9fnhDcu
http://www.csital.org/noticies/20160104-1a-jornada-dactualitzaci-de-ladministraci-local-5-de-febrer-de-2016.htm
http://www.uepenedes.com/esdeveniments/oportunitats-de-negoci-a-polonia-amb-la-uep-i-banc-sabadell/
https://docs.google.com/forms/d/1vENrrbQZD0N8iEBsQN_zRoQqmHuZ2MkAFAKpC1VvYUc/viewform

