
 

La famiglia Chiarion Casoni ricorda il nostro 
carissimo collega ed amico Gian, finanziando 
una Borsa di Studio con cadenza biennale, del 
valore di 5.000,00 Euro. 

AARRGGOOMMEENNTTOO  PPEERR  IILL  22001100  
  

TTiittoolloo::  LL’’EEBBIITTDDAA  ((EEaarrnniinnggss  bbeeffoorree  
IInntteerreesstt,,  TTaaxxeess,,  DDeepprreecciiaattiioonn  aanndd  
AAmmoorrttiizzaattiioonnss))  ccoommee  ccrriitteerriioo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
aazziieennddaallee::  VVaannttaaggggii  ee  LLiimmiittii  rriissppeettttoo  aaii  
mmeettooddii  ttrraaddiizziioonnaallii  ee  aapppplliiccaabbiilliittàà  nneeii  ddiivveerrssii  
sseettttoorrii..  
  
  
  
TTrraacccciiaa::  II  mmooddeellllii  vvaalluuttaattiivvii  hhaannnnoo  
ppeerreennnneemmeennttee  ssuubbiittoo  nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  uullttiimmii  
aannnnii  eevvoolluuzziioonnii  ee  ssooffiissttiiccaazziioonnii  vviiaa  vviiaa  
sseemmpprree  ppiiùù  ffrreeqquueennttii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ttrroovvaarree  
mmeettooddii  cchhee  tteenneesssseerroo  iinn  ddoovvuuttaa  
ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ggllii  aassppeettttii  ddii  uunn  tteessssuuttoo  
eeccoonnoommiiccoo  eessttrreemmaammeennttee  vvaarriieeggaattoo  ((ccaappiittaall  
iinntteennssiivvee,,  sseerrvviizzii,,  tteeccnnoollooggiiee  aa  rraappiiddaa  
eevvoolluuzziioonnee,,  bbaarrrriieerree  aallll’’eennttrraattaa,,  qquuoottaazziioonnee  
iinn  bboorrssaa,,  ……))  nnoonn  èè  ssttaattoo  ee  nnoonn  ssaarràà  eesseerrcciizziioo  
sseemmpplliiccee  ee  ccoonnddiivviissoo  aanncchhee  nneeii  pprroossssiimmii  
aannnnii..  MMoommeennttoo  ddii  ddiissccoonnttiinnuuiittàà  ssii  èè  aavvuuttoo  
aalllloorrqquuaannddoo  ll’’ooppiinniioonnee  pprreevvaalleennttee  ffoonnddaavvaa  iill  
pprroopprriioo  ccrreeddoo  ssuull  ccoonncceettttoo  cchhee  iill  vvaalloorree  
aazziieennddaallee  ddiippeennddeessssee  ddiirreettttaammeennttee  ddaallllaa  ssuuaa  
ccaappaacciittàà  ddii  ggeenneerraarree  ccaassssaa  aaii  vvaarrii  lliivveellllii::  iinn  
qquueessttoo  aammbbiittoo  ll’’EEBBIITTDDAA,,  iinntteessoo  ccoommee  
ppaarraammeettrroo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ddeellllaa  ccaassssaa  ggeenneerraattaa  
ddaa  uunnaa  aazziieennddaa  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllee  
ppoolliittiicchhee  ffiissccaallii,,  ccoonnttaabbiillii  oo  ddii  ssttrruuttttuurraa  
ffiinnaannzziiaarriiaa,,  ssii  èè  ddiimmoossttrraattoo  rreecceenntteemmeennttee  
ppaarraammeettrroo  ccoonnddiivviissoo  nneellllaa  pprraattiiccaa  ddii  
vvaalluuttaazziioonnee  uunniittoo  aall  ccoonncceettttoo  ddeeii  
mmoollttiipplliiccaattoorrii..  
  

  

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla  
FFoonnddaazziioonnee  TTeellooss..  
  
Roma, 22 marzo 2010 
 

                      BBOORRSSAA  DDII  SSTTUUDDIIOO  

      ““GGIIAANN    CCAASSOONNII””  

          MMOODDAALLIITTÀÀ  EE  TTEERRMMIINNII  
  

••  PPoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  ccoolllleegghhii  ee  
pprraattiiccaannttii  ddeellll’’OODDCCEECC  ddii  RRoommaa  cchhee  
aallllaa  ddaattaa  ddeell  pprreesseennttee  bbaannddoo  nnoonn  
aabbbbiiaannoo  ccoommppiiuuttoo  ii  4400  aannnnii  dd’’eettàà..  

••  IIll  llaavvoorroo  ddeevvee  eesssseerree  ssvviilluuppppaattoo  aall  
mmaassssiimmoo  iinn  4400  ccaarrtteellllee..  

••  IIll  llaavvoorroo  vvaa  ccoonnsseeggnnaattoo  aa  mmaannoo  ((iinn  
oottttoo  ccooppiiee))  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ddeellllaa  
FFoonnddaazziioonnee  eennttrroo  iill  1155  oottttoobbrree  22001100..  

••  IIll  llaavvoorroo  rriitteennuuttoo  mmiigglliioorree  vveerrrràà  
pprreemmiiaattoo  ccoonn  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeellllaa  
BBoorrssaa  ddii  SSttuuddiioo  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  uunn  
aappppoossiittoo  ccoonnvveeggnnoo  nneell  mmeessee  ddii  
ddiicceemmbbrree  22001100..  

••  LL’’aasssseeggnnaazziioonnee  aavvvveerrrràà  aadd  
iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  ddii  uunn  ccoommiittaattoo  
sscciieennttiiffiiccoo  ccoossìì  ccoommppoossttoo::    
oo  ii  dduuee  PPrreessiiddeennttii  pprroo  tteemmppoorree  

ddeellll’’OODDCCEECC  ddii  RRoommaa  ee  ddeellllaa  
FFoonnddaazziioonnee  TTeellooss,,  cchhee  ppeerr  iill  22001100  
ssoonnoo::    
��  GGeerraarrddoo  LLoonnggoobbaarrddii  
��  GGiioovvaannnnii  CCaasstteellllaannii  

  
oo  ttrree  ccoommppoonneennttii  iinnddiiccaattii  ddaallllaa  

ffaammiigglliiaa  CChhiiaarriioonn  CCaassoonnii,,  cchhee  ppeerr  
iill  22001100  ssoonnoo::  
��  PPaaoolloo  CChhiiaappppaarreellllii  
��  MMaarrccoo  CChhiiaarriioonn  CCaassoonnii  
��  FFaabbiioo  MMaassttrraannggeelloo  

  
oo  dduuee  ccoommppoonneennttii  iinnddiiccaattii  ddaallllaa  

FFoonnddaazziioonnee  TTeellooss  cchhee  ppeerr  iill  22001100  
ssoonnoo::  
��  EEmmiilliioo  NNaattaalloonnii  
��  AAssccaanniioo  SSaallvviiddiioo  

 

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  TTEELLOOSS  
00198 – Roma, Via Enrico Petrella n. 4 

Telefono: +39 06 85370143 
Fax: +39 06 84241610 

Mail: presidenza@fondazionetelos.it 
 


