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Tot a punt per al
31è Fòrum de l'Auditor

Plenàries

Gravades

❑ Reptes de l’auditoria en la

❑ Intel·ligència artificial.
❑ Valoració d’empreses en

recuperació.
❑ Empreses sostenibles en
aquests nous temps.
❑ Perspectives econòmiques
de la recuperació i els fons
europeus.
❑ Els principals reptes de la
societat post pandèmia.

Paral·leles
❑ Reptes
❑
❑
❑
❑
❑

dels
auditors
davant el nou Reglament
de la LAC.
Risc
empresarial.
Els
semàfors vermells.
Gestió de les emocions.
Fons
europeus
Next
Generation.
Una reforma comptable
amb molta màgia
Ciberseguretat.

temps de recuperació.
❑ DAC 6.
❑ Finances sostenibles.

Disponibles a la plataforma del
Fòrum de l’1 al 5 de juliol
perquè les pugueu mirar
quan us vagi bé

Debat
❑ Transformació digital.
❑ Com fer atractiva

la

professió per als joves.
❑ Guanyar dimensió per a
fer front als reptes de la
professió.

Tornem la setmana vinent amb més preguntes de la setmana
Podeu consultar les publicades fins a la data a la web
28 de juny de 2021
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Todo preparado para el
31è Fòrum de l'Auditor

Plenarias

Grabadas

❑ Retos de la auditoría en la

❑ Inteligencia artificial.
❑ Valoración de empresas en

recuperación.
❑ Empresas sostenibles en
estos nuevos tiempos.
❑ Perspectivas
económicas
de la recuperación y los
fondos europeos.
❑ Los principales retos de la
sociedad post pandemia.

Paralelas
❑ Retos de los auditores ante
❑
❑
❑
❑
❑

el nuevo Reglamento de la
LAC.
Riesgo empresarial. Los
semáforos rojos.
Gestión de las emociones.
Fondos
europeos
Next
Generation.
Una reforma contable con
mucha magia
Ciberseguridad.

tiempos de recuperación.
❑ DAC 6.
❑ Finanzas sostenibles.

Disponibles en la plataforma
del Fòrum del 1 al 5 de julio
para que podáis verlas
cuando queráis

Debate
❑ Transformación digital.
❑ Cómo hacer atractiva la

profesión
para
los
jóvenes.
❑ Ganar dimensión para
hacer frente a los retos
de la profesión.

Volvemos la semana que viene con más preguntas de la
semana. Podéis consultar las publicadas hasta la fecha en
la página web
28 de junio de 2021

