08 de març del 2018
Novetats

Agenda

15 de març (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
“EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS” Resolución del ICAC de 9 de Febrero
de 2016. Análisis y ejercicios práctico Ponents: R.Ferrer i V.Ferrer +INFO
30 d'abril (16:00-17:30) Col.legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
“MASTER EN COMPTABILITAT. Control
desviacions'' Ponent: Ll.Bagur +INFO

pressupostari

i

anàlisi

de

11 de maig (15:00-16:30) Universitat Internacional de Catalunya
Presentació llibre: “Com fer recerca” Ponents: F.Marimón, R.Bastida i O.Amat
+INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
DARRERS CANVIS EN LA NORMATIVA COMPTABLE (PGC, PGC PIMES I
NORMES DE CONSOLIDACIÓ) (Conferència 6 de març de 2018)

El darrer 6 de març a la seu de la Universitat Abat Oliba, es va celebrar
la conferència “Darrers canvis en la normativa comptable. (PGC, PGC
Pimes i normes de consolidació)” impartida per Xavier Sentís,
economista, professor del departament d'Economia de l'Empresa UAB i
membre de l’ACCID, acompanyat per Ramón M. Soldevila, director del
Máster d’Auditoria de Comptes i Comptabilitat de la Universitat Abat
Oliba-CEU.
Xavier Sentís, va indicar les principals novetats del Reial Decret 602/2016
de 2 de desembre, explicant l'abast d'aquesta reforma, els objectius i les
conseqüències, així com les modificacions en la Memòria model normal i
la nova Memòria abreujada.
Va exposar dos exemples d’exercicis que versaren sobre la Reserva de
capitalització i Informació a proporcionar sobre el termini de pagament als
proveïdors, adaptats a la nova normativa.
Accés a la presentació
''EMPRESES QUE MENTEIXEN. COM MAQUILLEN ELS COMPTES I COM
PREVENIR-HO I DETECTAR-HO A TEMPS'' (Conferència 6 de març de 2018)

El dimarts 6 de març a la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, es
va celebrar la conferència “EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com
maquillen els comptes i com prevenir-ho a temps” impartida per Oriol
Amat, catedràtic d’Economia Financera de la UPF, economista i president
de l’ACCID i de la Comissió de Comptabilitat (conjunta CEC-ACCID) i
per Xavier Osés, vicepresident d’APC-ACCID, acompanyats per Carme
Barcons, coordinadora del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat de la UB.
Durant la presentació, amb exemples pràctics i amb la participació dels
assistents es va exposar que el coneixement de la situació financera d’una
empresa és clau per prendre decisions, i per tant és molt important i bàsic
que aquesta sigui fiable per no prendre decisions errònies. El maquillatge
comptable desgraciadament es troba en un moment de plena actualitat i és
una maniobra que preocupa.
Al llarg de la sessió es varen proposar tot un seguit de senyals que avisen
de que els comptes d’una empresa poden estar maquillats.

Accés a la presentació
SERVEI DE CONSULTES ACCID

Un dels avantatges que gaudeixen els socis es que poden formular
consultes tècniques gratuïtes en l'àmbit de la Comptabilitat i la Direcció
d'Empresa, que són contestades per professors, experts i col·laboradors de
l'ACCID.
Podeu accedir al servei de consultes a través del següent enllaç:
consultes/accid

Socis Protectors

13 de març (08:30) Teatre Nacional de Catalunya
Foro Asesores Wolters Kluwer +INFO
13 de març (09:00) Seu COACB
Jornada CSITAL: Protecció de dades personals i impost municipal de
plusvàlua +INFO
16 de març (10:00) Palau de Congressos de Barcelona-Recinte Montjuïc-Fira
de Barcelona
Jornada Món Empresarial +INFO
19 d'abril (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
9ª Jornada d'Auditoria del Sector Públic: "Noves perspectives del Sector
Públic" +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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