
 

12 d’abril del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

20 d'abril (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Presentació del llibre Empreses que menteixen Ponent: 
O.Amat + INFO 

27 d'abril (19:00-20:30) UPF Barcelona 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) amb exemples i exercicis resolts Ponent: J.Rizo 
+INFO 

8 de maig (12:00-13:30) Universitat Rovira i Virgili Reus 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) Ponent: F. Campa +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://www.accid.org/agenda.php?id=902
http://www.accid.org/agenda.php?id=893
http://www.accid.org/agenda.php?id=895
http://www.accid.org/documents/Web_TripticoVII_CongresoACCID.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-07-2017.pdf?
http://www.accid.org/documents/MaB_marc_2017_modificacions_introduidesformatv.pdf?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?
https://www.verkami.com/locale/ca/projects/17509-monografic-sobre-noves-tendencies-en-control-de-gestio


    

    

  Notícies  

 

  

PATROCINADORS VII CONGRÉS ACCID i APC (8 i 9 de juny de 2017) 

Datev, Cesce y Caseware, patrocinen el VII Congrés ACCID i APC que se 

celebrarà els dies 8 i 9 de juny de 2017 a la seu de l'IESE Business School 

de Barcelona. 

Alguns dels avantatges que gaudiran aquestes entitats són: incloure el logo 

en tota la documentació i web del congrés, difusió del patrocini entre els 

socis d'ACCID, invitacions gratuïtes, etc. 

DATEV empresa que satisfà les necessitats reals dels auditors i 

professionals de comptabilitat; proporcionant-los solucions actualitzades, 

automatitzades i eficients, la qual cosa els ha permès desenvolupar una 

gamma de productes i serveis en diversos continents, proporcionant la 

millor tecnologia, assessorament i orientació per enfrontar amb èxit 

l'exigent exercici de l'auditoria i ajuda als professionals de la comptabilitat 

a concentrar-se en el que realment importa. 

CESCE és la capçalera d'un grup d'empreses que ofereix solucions 

integrals per a la gestió del crèdit comercial en part d'Europa i 

Llatinoamèrica. CESCE és també l'Agència de Crèdit a l'Exportació (ECA) 

espanyola que gestiona el segur de crèdit a l'exportació per compte de 

l'Estat a Espanya. 

CASEWARE És una empresa que ven solucions de programari per a 

professionals de comptabilitat, auditoria, finances, riscos i governança, que 

ajuda al fet que el treball sigui més efectiu i eficient a partir d'una 

automatització de les seves revisions i anàlisis de dades. El programari 

CaseWare s'utilitza en 130 països i està disponible en 16 idiomes. 

Si vols que la teva empresa també participi al VII Congrés i gaudir 

d'aquests avantatges, contacta amb ana.quesada@accid.org o en el telèfon 

93 416 16 04 ext. 2019. 

  

 

  

ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE ACCID I WORLD COMPLIANCE 

ASSOCIATION 

ACCID i World Compliance Association signen un conveni marc de 

col·laboració amb la voluntat de col·laborar en el desplegament de les 

finalitats de les dues institucions i contribuir a incrementar, el coneixement 

per part d'altres entitats col·laboradores o dels seus membres, de la labor 

que fan les dues entitats. 

https://www.sinfopac.com/es/
http://www.cesce.es/qui%C3%A9nes-somos
https://www.caseware.com/
mailto:ana.quesada@acid.org
http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca?
http://www.accid.org/llibreria/accid-prevencio-deteccio-frau-lempresa-p-137.html?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ratios-sectoriales-2015-cuentas-anuales-balances-cuentas-resultados-sectores-ratios-para-cada-sector-p-142.html?osCsid=org9s68oshp2nud0d31jg0h0g0?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ejercicios-resueltos-comentados-adaptado-6022016-diciembre-modifican-pymes-normas-consolidacion-p-37.html?language=ca?


World Compliance Association és una Associació Internacional sense 

finalitats de lucre formada per professionals i organitzacions interessades 

en el món del “compliance” que té com a objectiu la promoció, el 

reconeixement i l'avaluació de les activitats de compliment en les persones 

jurídiques o “Compliance”, entenent-se per tals, aquelles que condueixin a 

proporcionar a les organitzacions les eines necessàries per a una correcta 

protecció enfront de possibles determinats delictes/infraccions comeses 

per persones relacionades amb elles. 

Entre els drets que tindran els socis d’ACCID hi són: 

1. Descomptes en activitats organitzades per la WCA 

2. Pertinença a Xarxes i Grups de Treball de la WCA 

3. Invitació sense cost a seminaris en línia especialitzats sobre el món 

compliance 

4. Descompte en esdeveniments i jornades organitzades per l'associació. 

5. Accés a la borsa de treball de la WCA 

  
  

  Socis Protectors 

21 d'abril (10:00) APTTCB Girona 

La cooperativa, una opció de continuïtat per a les SCP +INFO 

27 d'abril (09:00) CCJCC Barcelona 

8a Jornada d'Auditoria del Sector Públic +INFO 

19 de maig (18:00) Ateneu Barcelonès 

Acte de lliurament 3r Ajut Treballs de recerca en cooperativisme +INFO 

1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona 

The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +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.  
  

ACCID  Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 
extensió 2019 - info@accid.org 

  

 

 

http://www.worldcomplianceassociation.com/
http://bit.ly/2nQThJR
https://www.auditorscensors.com/ca/8a-jornada-dauditoria-del-sector-public-
http://www.accid.org/documents/TargetoPremis_FRG+ACCID_2017.pdf
http://www.hichert.com/seminar/ibcs-with-success
mailto:info@accid.org

