III Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 5.04.2016
(relacja)
Z pełną odpowiedzialnością mogę napisać, że III Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych,
spotkanie osób którym bliskie są problemy z jakimi spotykamy się – my – członkowie rad
nadzorczych – III Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych można zaliczyć do bardzo
udanych.
Udało się bowiem zrealizować dwa postawione przed spotkaniem cele. Edukacyjny –
rozmawialiśmy o współpracy rady nadzorczej z audytorem, o czym więcej za chwilę, a także
integracyjny. Nasza grupa bo`wiem się, powoli, bo powoli, ale systematycznie się rozrasta. I
śmiało mogę powiedzieć, że każdy z 14 uczestników kwietniowego spotkania wyszedł ze
spotkania zadowolony. A nasza mini śląska
społeczność członków rad nadzorczych
liczy już ponad 20 osób! W myśl zasady –
zadowolony uczestnik jest najlepszą
reklamą spotkań Klubu Członków Rad
Nadzorczych.
Mam świadomość, że niewiele ponad 60minutwa dyskusja nie mogła wyczerpać
tematu współpracy rady nadzorczej z
audytorem badającym sprawozdanie
finansowe, ale w wielu miejscach ją
zainicjować. Pozytywne przesłanie ze
spotkania jest na pewno takie że my – członkowie rad nad nadzorczych – mamy świadomość
wartości wynikającej z informacji jakie może przekazać biegły. Z drugiej strony – wiemy o
swoich słabościach, że często nasza wiedza z zakresu sprawozdawczości nie daje możliwości
realnej wymiernej współpracy.
Już dziś zapraszam, w swoim imieniu, ale również Zbigniewa Błaszczyka – mojego partnera
biznesowego, na kolejne spotkania. Odbędzie się ono najprawdopodobniej 15 czerwca 2016
r., termin zostanie jeszcze potwierdzony. Co do miejsca spotkania i tematyki – czekam na
propozycje. A już 8 listopada 2016 – VI Konferencja Rada Nadzorcza – również zapraszam do
współpracy.
Dziękuję również partnerowi spotkania – firmie net-o-logy sp. z o.o. – za wspaniałą oprawę
spotkania. Warto dodać, że spotkanie odbyło się w Katowicach w Fabryce Porcelany (ul.
Porcelanowa), kolejnym wspaniałym miejscu na mapie Katowic, które przechodzi właśnie
proces rewitalizacji.
Do zobaczenia!!!
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