25 de maig del 2017
Novetats

Agenda

25 de maig (19:00-20:30) CEC Barcelona
Conferència: Els comptes anuals i la informació no financera Ponents: A.
Somoza, L. Piacenza +INFO
7 de juny (17:30-19:00) UAB Sabadell
Conferència: Reforma del PGC y PGC PYMES RD 602/2016 de 2 de
diciembre de 2016 (en vigor para el cierre de cuentas anuales de 2016)
Ponents: M.Rejón, F.Gómez +INFO
14 de juny (16:00-20:00) CEC Barcelona
Taller: Anàlisi d’estats financers d’empreses cooperatives Ponent:
R.Bastida +INFO
21 de juny (19:00-20:30) CEC Barcelona
Conferència: Anàlisi d'empreses amb dades sectorials. Comptes Anuals
(Balanç i comptes de resultats) Ponents: O.Amat, M.García +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
APP DISSENYADA PER AL VII CONGRÉS ACCID

En el nostre interès per oferir-vos un servei més innovador i complet,
tenim el plaer de presentar-vos la nostra APP dissenyada per al VII
Congrés.
Aquesta APP suposa el canal de comunicació que gestiona el flux
informatiu entre tots els participants del Congrés i l'organització.
Els avantatges de tenir l'APP són moltes, però entre les més destacades
podem considerar:
- Contacte de l'organització amb els assistents
- Contacte dels assistents amb l'organització
- Informació del Congrés: activitats, ponents, horaris, patrocinadors i
col·laboradors
- Preguntes en viu a moderadors i ponents
- Respostes personalitzades i col·lectives
- Descàrrega de materials i documentació
- Enquestes d'opinió i participació
- Llista d'assistents i networking
- Canal de notícies amb l'última informació relativa al Congrés
- Canal "Minut a minut" en temps real per seguir el Congrés a través les
xarxes socials
- Tauler d'anuncis
- Informació sobre llocs d'interès, hotels, ...
A més, l'APP seguirà operativa un temps després que acabi el Congrés
per permetre-us completar i recaptar tota la informació generada i que
pugui ser del vostre interès.

Adjuntem un manual d'ús (pdf / pàgina web) i us convidem a que et
descargueis l'APP als següents enllaços:
- Per a sistema Android
- Per a sistema iOS (Apple)
Esperem que us sumeu amb nosaltres a aquesta iniciativa i participeu
durant la vostra assistència al Congrés.
És important descarregar-se l'APP i donar-se d'alta en l'APP abans
d'arribar al congrés.
Manual APP Congrés ACCID
Si es fa la cerca des d'un dispositiu Android o iOS: "accid app"
DESCARREGA I REGISTRA LA TEVA APP AL MÉS AVIAT
POSSIBLE PER ESTAR INFORMAT JA DES D'AVUI I EN TEMPS
REAL DE TOT EL RELACIONAT AMB EL CONGRÉS!!!
ORIOL AMAT. CRISI ECONÒMICA: ESTEM ENTRANT O SORTINT D'ELLA?

Estem sortint de la crisi econòmica? O entrant en ella? Oriol Amat,
President de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID),
planteja aquesta disjuntiva perquè, si bé hi ha indicadors com el PIB,
l'exportació o el turisme, entre uns altres, que reflecteixen una clara millora
de la situació econòmica, també existeixen el que ell denomina “senyals
d'alerta” que podríem estar encaminant-nos cap a una nova bombolla o
crisi, com els baixos tipus d'interès i l'excés de diners motivats per la
injecció
de
capital
en
el
sistema
financer.
A més, en aquest context actual, l'Oriol Amat ens ofereix alguns consells
per evitar riscos en la inversió i en el finançament.
Enllaç d'interès
IBCS® | SEMINARI 1 DE JUNY 2017 Y CONFERÈNCIA 2 DE JUNY 2017

Per primer cop a Catalunya: el famós seminari de Rolf Hichert sobre la
fórmula SUCCESS dels Estándares Internacionales de Comunicación
(IBCS). Descobreix perquè les grans corporacions, com SAP i PHILIPS,
han
estandaritzat
amb
èxit
els
seus
informes.
Els memebres de l'ACCID tenen un 25% de descompte al registrar-se
(indicant
el
número
d'associat).
Enllaç d'interès

Socis Protectors

30 de maig (16:00) Girona Emprèn
Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa +INFO
1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona
The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +INFO
2 de juny (09:00) CSITAL Barcelona

Jornada sobre Administració Electrònica: Aspectes sobre la tramitació
electrònica d'expedients +INFO
7 de juny (16:00) APTTCB (seu Lleida)
Els fons propis en les cooperatives i en especial els fons de reserva en
les cooperatives agràries +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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