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19 november 2018

Videocompilatie Dag van De Financial
Van de Dag van de Financial 2018, die op 27 september werd gehouden in Den Bosch, is inmiddels een
samenvatting op video beschikbaar.

Keep your ethics was het thema van de jongste Dag van de Financial. Als het over ethiek gaat, kom je in een grijs
gebied, stelde ex-Enron cfo Andrew Fastow. "A huge amount of accounting is in the grey area, where people have to
make assumptions", aldus de eerder veroordeelde Fastow, die aan de NBA bij uitzondering toestemming verleende
voor het publiceren van videobeelden.
De video biedt ook fragmenten van de andere sprekers tijdens het programma, zoals onderzoeker verslaggevingsfraude
Kristina Linke en Eric Smit, hoofdredacteur van Follow the Money, die pleit voor het ontkoppelen van de geldstroom.
Verder bevat de compilatie delen van de optredens van Edgar Karssing, hoofddocent beroepsethiek en
integriteitsmanagement, nancieel historicus Oscar Gelderblom over 'de nancials van de VOC' en emeritus
hoogleraar belastingrecht Richard Happé, over 'de ethiek van het juiste midden'.
De samenvatting bundelt circa vijf uur congres in dertien minuten en is te bekijken via het YouTube-kanaal van de
NBA.

Keep your Ethics! NBA-congres met o.a. Andrew Fastow, e…
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NBA organiseert ook in 2022 geen Accountantsdag en
Dag van de Financial
De NBA organiseert dit jaar, net als in 2020 en 2021, geen fysieke
Accountantsdag en ook geen Dag van de Financial. De beroepsorganisatie
durft zulke grote events... 

DAG VAN DE FINANCIAL

02 juli 2019

'Het mag wel een onsje minder'
Dat de Accountant in Business iets moet met niet- nanciële informatie, was
klip en klaar na de Dag van de Financial op 26 juni in Den Bosch.
Duurzaamheid stond... 

OPINIE

24 juni 2019

Naar een nieuwe balans
Zoeken naar evenwicht: een belangrijke factor in ons bestaan. Al helemaal als
het gaat om het denken over een duurzame toekomst, waarin de balans nogal
eens doorslaat. 

OPINIE

20 juni 2019

De rol van de accountant in de nieuwe economie
De Nederlandse economie wordt klimaatneutraal, circulair en inclusief. Wat is
de rol van de accountant in deze nieuwe economie? Michel Schuurman,
directeur Economie... 

DAG VAN DE FINANCIAL 2018

03 oktober 2018

Ex-Enron-cfo op Dag van de Financial: 'Wat ik deed was
niet tegen de regels'
Ex-Enron-cfo Andrew Fastow, bejubeld en veroordeeld, maakte indruk
tijdens de Dag van de Financial van de NBA op 27 september in Den Bosch. "Ik
had destijds niet... 

