30 de novembre del 2017
Novetats

Agenda

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 Ponent: R.Ferrer +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
APROVACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI EN MATÈRIA DE DIVULGACIÓ
D'INFORMACIÓ NO FINANCERA

Divendres passat el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret Llei
en Matèria de Divulgació d'Informació no Financera.
Donat el seu possible interès, s'adjunta Enllaç d'interès

Taula Rodona PATRIMONI COMPTABLE VS PATRIMONI REAL: EL CAS DEL
FUTBOL CLUB BARCELONA (Conferència 27 de novembre 2017 )

La Comissió de Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-ACCID) i la
Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del Col·legi van organitzar
ahir 27 de novembre una Taula Rodona amb l'economista i advocat,
professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de
Barcelona i president de la Comissió de l'Esport, José Mª Gay de
Liébana, i l'economista Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i
Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, president de la Comissió de
Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-ACCID) i de l'ACCID.
L'acte, que va omplir l'Auditori de la seu del Col·legi a Barcelona, va ser
introduït i presentat per Martí Garcia, vicepresident de la Comissió de
Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-ACCID).
A tots els assistents a la conferència que ho van desitjar, se’ls hi va regalar
un llibre per cortesia de l’ACCID.
Enllaç a la presentació
EL ROL DEL CONTROLLER EN LA INTEGRACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE
SOSTENIBILITAT EN LA PRESA DE DECISIONS (Conferència 27 de novembre 2017)

El dimecres 27 de novembre es va celebrar a CCJCC Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya la conferència ''El rol del controller
en la integració de la informació de sosotenibilitat en la presa de
decisions” impartida per Jose Luis Morales, Senior Partner a Alembeeks
ValueReporting, membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, acompanyat per Daniel Faura,
president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i per
Gemma Soligó, Economista i Auditora. Sòcia de Grant Thornton. Membre
de la Junta Directiva de l’ACCID

En Jose Luis Morales ens va il·lustrar de com afecten els aspectes de
sostenibilitat o ASG (ambientals, socials i de bon govern) a totes les
organitzacions sense importar la seva grandària, presentant nous riscos i
oportunitats. La sostenibilitat està cada vegada més vinculada al valor de
l'empresa, i el potencial no utilitzat al voltant de les dades de sostenibilitat
confereix una oportunitat. La funció de control de gestió està idealment
equipada amb eines i competències capaces de recopilar i analitzar
aquestes dades per proporcionar a una companyia la comprensió de com el
seu pla de negoci afecta el seu acompliment financer, la qual cosa també
genera impactes ambientals i socials. No obstant això, els professionals del
control de gestió estan sent subutilitzats pels responsables de la presa de
decisions, quan la realitat és que poden exercir el rol de conductor i
promotor de la sostenibilitat corporativa.
Tots els assistents a la conferència, van ser obsequiats amb el
monogràfic “Noves tendències en controling”.
Enllaç a la presentació

Socis Protectors

30 de novembre (16:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Dia de l'Auditor 2017 +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
9 de gener (09:00) Col.legi de Secretrais, Interventors i Tresorers de
l'Administració Local de Barcelona
Taller sobre aspectes pràctics derivats dels processos de canvi de forma
de gestió de serveis públics i d'internalització de serveis +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors

Vostè rep aquest missatge perquè aquesta adreça de correu-e està associada a un dels nostres socis. Aquest missatge conté
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