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

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.

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.
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