5 de juliol del 2018
Novetats

Agenda

25 de setembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: La revolución demográfica: El futuro es sénior, desarrollo de
la “Silver Economy” y del Talento Sénior Ponent: L.Rosillo +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
MIGUEL FRESNEDA DE LA UB PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL ACCID

El passat 1 de juny, amb motiu de la celebració de la V Jornada ACCID i
APC Noves tendències en Comptabilitat, Control i Finances a la seu de
la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, es va atorgar el
Premi a la Millor Tesi Doctoral, a en Miguel Fresneda de la Universitat
de Barcelona.
El premi ha estat concedit pel jurat per la tesi “Manipulación contable en
las ofertas públicas de venta de las .com americanes”, que analitza la
manipulació comptable (earnings management) de les empreses .com l'any
de la seva oferta pública de venda, aplicant els models per a l'estimació

dels ajustos per meritació no discrecionals més rellevants de la literatura
(Jones original per Jones (1991), Jones modificat per Dechow et al. (1995),
Jones ajustat al ROA per Kothari et al. (2005) i el model no lineal del cashflow per Ball et al. (2008)). S'aprofita la controvèrsia de la literatura
generada entre Teoh et al. (1998) i Ball et al. (2008) respecte a la gestió del
resultat en les ofertes públiques de venda per decantar-se a favor del primer
pel que fa a les .com. Els resultats evidencien l'existència de manipulació
comptable l'any de l'oferta pública de venda i, a més són robusts aplicant
els diferents models d'ajustos de meritació no discrecionals comparant
l'any de l'oferta pública de venda amb els altres exercicis comptables.

TIPOS DE PRESENTACIÓN Y LÍMITES CUANTITATIVOS DE LAS CUENTAS
ANUALES

Atès que s'acosta la presentació de comptes anuals, resulta d'interès,
resumir de forma breu, els tipus de presentació dels comptes anuals, els
documents que les formen i els seus requisits quantitatius.
Adjuntem enllaç al document facilitat pel Consejo General de Economistas
de España que recull aquests continguts.
COM INVERTIR I GUANYAR EN BORSA-ORIOL AMAT

Quin és el millor moment per invertir en Borsa? Podem predir el
comportament dels mercats borsaris?
Oriol Amat,
vicepresident
primer
de
l'Associació Catalana
de Comptabilitat i Direcció (ACCID), ens aporta algunes pautes sobre com
invertir amb èxit. Adoptar una perspectiva a llarg termini, diversificar la
inversió i escollir empreses sòlides, ètiques i amb equips directius en els
quals confiem són algunes de les claus.
Enllaç a l'entrevista

Socis Protectors

05 i 06 de juliol (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
28è Fòrum de l'Auditor Professional +INFO
6 de juliol (09:30) ESADECREAPOLIS
Open Working Session de “Marca personal” +INFO
18 d'octubre (08:30) Auditorio CECABANK Madrid
I Congreso Defensa Penal +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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