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INTRODUCCIÓ

• Importància del reporting integrat

• Cal anar més enllà de la informació financera

• International Integrated Reporting Council

• Les empreses de l’IBEX 35 com a model d’informació integrada

• Acumulació d’informació i interrelació



ORIGEN I EVOLUCIÓ DEL REPORTING INTEGRAT

• Diferents iniciatives empresarials i governamentals
• International Integrated Reporting Council (2010)

• Millorar la informació de les empreses

• Estandaritzar un tipus de report

• Integració de la informació per millorar la creació de valor en
l’empresa a curt, mig i llarg termini



TRETS BÀSICS DEL REPORTING INTEGRAT

• Un informe concís que expliqui com una empresa crea valor

• Visió holística de la empresa

• No hi ha un model únic: s’han presentat diferents alternatives

• Silo thinking to integrated

• Implicació d’administracions públiques,



SITUACIÓ ACTUAL A LES EMPRESES
• En els països on hi ha més regulació es dona més informació
• Els stakeholders pressionen perquè hi hagi més informació



BENEFICIS I CRITIQUES DEL REPORTING INTEGRAT

• La valoració d’una companyia està positivament relacionada amb la
informació que dona

• Reputació global millora

• Crítiques

• No ha canviat substancialment res

• No hi ha un model únic: cada empresa reporta el que considera



ESTUDI IBEX 35 I REPORTING INTEGRAT

• S’utilitza un model ja fet servir en un altre article

• Repàs informació reports corporatius de les empreses

• Concreció en ítems i puntuació dels mateixos

• Mitjana del conceptes utilitzats



ÍTEMS D’ESTUDI

• Visió general de l’organització
• Entorn exterior
• Inputs
• Outputs
• Outcomes
• Riscos i oportunitats
• Estratègia y situació dels recursos
• Performance
• Perspectives



CONCLUSIONS

• Progressivament es va aportant més informació però encara s’ha de
millorar

• No hi ha un patró comú, un esquema, que es segueixi per part de les
empreses

• La confidencialitat com a barrera per aportar més informació
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