9 de novembre del 2017
Novetats

Agenda

10 de novembre (08:30-10:00) CECOT
Presentació del llibre: ''EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els
comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps'' Ponent: O.Amat +INFO
15 de novembre (18:30-20:00) EAE Business School
Conferència: Controller estàs a punt? Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO
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
Publicacions
Destacats

Notícies
TREBALLS I INFORMES QUE POT REALITZAR UN EXPERT COMPTABLE
(Conferència 6 de novembre 2017)

El dilluns 6 de novembre es va celebrar al Col·legi d’Economistes de
Catalunya la conferència “Treballs i informes que pot realitzar un
Expert Comptable” impartida per Xavier Subirats, membre de la
Comissió Gestora del Col·legi d'Economistes de Catalunya, president del
Registre d'Experts Comptables de Catalunya (RECC) i membre de la Junta
Directiva de l'ACCID, i per Carlos Puig de Travy, membre de la
Comissió Gestora del Col·legi d'Economistes de Catalunya, president
del Registro de Economistas-Auditores REA+REGA i membre de la
Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-ACCID),
acompanyats per Martí Garcia, vicepresident de la Comissió de
Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-ACCID).
En Xavier Subirats i en Carlos Puig de Travy varenn exposar les
principals novetats sobre els treballs i informes que pot realitzar un Expert
Comptable, tenint en compte que l’Expert Comptable i l’Auditor de
Comptes són figures amb similituds, però amb clares diferències i amb
complementarietats en les seves funcions. L’Expert Comptable té dues
figures, que al seu torn són diferents, com són la del qui desenvolupa la
seva activitat com a professional intern d’una empresa en relació de
dependència, i la del qui presta serveis externs a l’empresa sense relació de
dependència. L’Expert Comptable com a professional que presta serveis a
l’empresa i l’Auditor de Comptes, de vegades són figures similars, ja que
poden prestar serveis semblants, però destaca com a principal diferència
que l’auditoria de comptes i determinats treballs de revisió i verificació
d’estats comptables solament poden ser duts a terme per un Auditor de
Comptes.
A tots els assistents a la conferència se’ls hi va lliurar com obsequi, un
exemplar del llibre “La figura de l’Expert Comptable: Situació actual i
perspectives”

I JORNADA TÈCNICA CEC-ACCID SOBRE NORMALITZACIÓ COMPTABLE (8 de
novembre de 2017)

Ahir dimecres, 8 de novembre, a la seu del Col.legi d'Economistes de
Catalunya, va tenir lloc la I Jornada Tècnica CEC-ACCID sobre
Normalització Comptable,
L'obertura de la mateixa va anar a càrrec d'Oriol Amat, president de
l'ACCID i de la Comissió de Comptabilitat (Comissió conjunta CECACCID). La conferència inaugural: El PGC: noves modificacions en
matèria d'informació financera i no financera, va ser impartida pel Sr.
Juan M. Pérez Iglesias, subdirector general de Normalització i Tècnica
Comptable de l'ICAC. Aquesta Jornada va comptar també amb la
particpació de destacats ponents en tres taules rodones que varen versar
sobre: Novetats en la normativa comptable i Novetats en fiscalitat i en
operacions societàries:
- "NIIF 9, Instruments financers. De la NIC 39 a la NIIF 9", a càrrec
del Sr. Hernán Casinelli, expert en NIC/NIIF.
- "NIIF 9, Instruments financers. Incorporació al PGC. Norma de
valoració. Impacte en Balanç, Patrimoni Net i PiG. Informació a
proporcionar en la memòria i conseqüències en l'auditoria", a càrrec
del Sr. Francisco Ambrós, soci de Deloitte.
Taula moderada pel Sr. Xavier Sentís, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
- "NIIF 15, Ingressos d'Activitats Ordinàries Procedents de
Contractes amb Clients. Incorporació al PGC", a càrrec de la Sra.
Araceli Mora, catedràtica de la Universitat de València.
- "NIIF 16, Arrendaments", a càrrec de la Sra. Soledad Moya, doctora
en Administració i Direcció d'Empresas UPF. Directora Acadèmica MSc
Finance ESADE.
Taula moderada pel Sr. Jordi Rizo, professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona i Expert Comptable Acreditat
- "Novetats en operacions societàries entre empreses del grup", a
càrrec del Sr. Deogracias Izquierdo Martín, Cuatrecasas Abogados.
- "Novetats en operacions societàries", a càrrec del Sr. Jordi Pérez, soci
de Crowe Horwath.
- "Efectes fiscals dels canvis en les Normes Comptables", a càrrec
del Sr. José Manuel Lizanda, inspector de l'AEAT.
Taula moderada pel Sr. Jordi Rizo.
Va ser clausurada de la mà d'en Francesc Gómez, professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Jornada.

Socis Protectors

9 de novembre (18:00) Auditori Cornellà
Productivitat i autolideratge. La importància de la gestió del temps +INFO

11 de novembre (09:30) UPF-Barcelona School of Management
Postgrado Semipresencial en Dirección Financiera +INFO
16 de novembre (16:00) Col.legi d'Advocats de Barcelona
La gestió del risc empresarial i el nou model d’informe d’auditoria +INFO
16 i 17 de novembre (09:30) APTTCiB
24 Jornades Tributàries +INFO
17 de novembre (13:30) L'Auditori de Cornellà
Jorge Wagensberg, Professor, investigador científic i escriptor +INFO
21 de novembre (09:00) Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)
XVI Congreso de Directivos de CEDE “Oportunidades y Riesgos del
Directivo en la Sociedad Digital” +INFO
24 de novembre (09:30) ESADECREAPOLIS
1ª Edición. Preparando el presupuesto del próximo año para CEO's
inquiet@s... +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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