A válság nagy szívességet tett a pénzügyi vezetőknek.
A többi terület vezetői korábban gyakran addig halogatták a teljesítményértékelést,
míg a gazdasági szakemberek nagyon türelmetlenné nem váltak.
Most viszont a szervezet minden részéről,
a legkülönfélébb stratégiai kérdésekben tanácsért és támogatásért nyaggatják őket.
(Fazal Chaudhri, Exelco, Group FD)

„Az egész tortát kell nézni, nem csak egy-egy szeletet”
Juhászné Karácsonyi Ágnes, az ABB Kft. gazdasági igazgatója, a Magyar Controlling Egyesület Számvizsgáló Bizottságának
áprilisban megválasztott elnöke egyebek mellett arról beszél, hogy náluk szeptember 1. már az év végi zárás kezdetét jelzi, hogy
átadnak tevékenységeket a csehországi shared accounting központnak, s hogy az ABB-nél egyre több nő kerül vezető pozícióba.

Versenyképes controlling - versenyképes vállalat – Beszámoló a
BMCF-ről
A világ leggyorsabb főkönyvi zárása; egy magyar multi akvizíciós gyakorlata; vezetői értekezleten összeomló excel
táblák helyett megfelelő controlling szoftver; és „mindkét kezével írni tudó” vállalat – beszámolónk a XXIII.
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumról képekkel és rövid hangbejátszással.

Polip a szintek között – A controlling controllingja
Eddig főként más területeken dolgozók idegeit borzolták a controllerek. De hogyan vegyék górcső alá a saját tevékenységüket? A
Müncheni Controlling Kongresszuson Prof. Ronald Gleich részletesen megfogalmazta a „controlling controllingjára“ vonatkozó
követelményeket és ajánlásokat.

Hol szorít az ökológiai cipő? – A fenntarthatóság mérése és irányítása
Bár a controllerek szeretnének „kizöldülni”, a vállalatok alig fele alkalmaz specifikus környezeti menedzsment eszközöket, 3 %-uknak
pedig semmiféle terve sincs arra nézve, hogyan kezelje a controlling a zöld témákat. Ez is kiderült az Internationaler Controller Verein
(ICV) felméréséből, amelyet Dr. Uwe Michel és Johannes Isensee ismertetett a Müncheni Controlling Kongresszuson. Prof. Utz
Schäffer azt a kérdést is körüljárta, hogyan tehető a fenntarthatóság mérhetővé, és ezáltal sikeresen irányíthatóvá.

CFO Summit – 2011. október, Bécs
Negyedik alkalommal rendezik meg a pénzügyi vezetők éves bécsi találkozóját októberben. A rendezvény programja itt >>>
megtekinthető.

Újabb magyar szervezetek csatlakoztak az IGC-hez
A Controlling Akadémia >>> után a Magyar Controlling Egyesületet és a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Tanszékét is
felvette tagjai sorába a St. Gallen-i székhelyű International Group of Controlling (IGC). A controlling szakma neves európai szervezete
május elején tartott közgyűlésén újabb három évre beválasztotta a vezetőségbe Radó Istvánt, az IFUA Horváth & Partners senior
partnerét, aki elnökhelyettesi feladatkört is kapott.

A Magyar Controlling Egyesület felhívása – rövid kérdőív
Az egyesület ez évi közgyűlése jelentős reformokat fogadott el a szervezet irányítása és működése területén, azzal a céllal, hogy az
egyesület a controlling és gazdasági szakemberek mind szélesebb körét legyen képes megszólítani és képviselni. Munkája elősegítése
érdekében az egyesület azt kéri, hogy egy rövid kérdőív kitöltésével járuljanak hozzá működése megújításához. A kitöltés kevesebb,
mint 5 percet vesz igénybe. Az egyesület kedvezményes részvételt biztosít éves konferenciáján azoknak a válaszadóknak, akik
megadják e-mail címüket.

Játék és muzsika ebédszünetben
Ki viselte a nadrágot a Strauss-családban? Miért tartották hosszú ideig olyannyira erkölcstelennek a keringőt - ezt az elegáns,
arisztokratikusnak tűnő táncot -, hogy többször be is tiltották? Miért unszolta maradásra a vendégeit a híres zeneszerző egy esti
összejövetel végén? E havi kvízünkből többek között ezekre a kérdésekre is választ kap!

IFUA
Controlling Akadémia – 2011. őszi kurzus >>>

Humor sarok
A controller lélekjelenléte
Mindenkivel előfordult már, hogy hirtelen nem jutott eszébe, mit is válaszoljon egy váratlan helyzetben. Ezzel a kis történettel
olvasóinknak kívánunk példát nyújtani, hogy bármi történjen, megőrizzék hidegvérüket.
Déli 12 órakor csörög a telefon a controlling osztályon.
Az egyik alkalmazott ezekkel a szavakkal veszi fel:
- Melyik balfácán zargat minket ebédszünetben?
A hívó fél magából kikelve ordítani kezd:
- Tudja maga, kivel beszél? Én a vezérigazgató vagyok!
A controller nagyot nyel, aztán foghegyről visszakérdez:
- Miért, maga tudja, kivel beszél?
Mire a vezérigazgató kissé megjuhászodva:
- Nem, tulajdonképpen nem…
- Akkor nagy mákom van! - azzal a controller lecsapja a kagylót, és kirohan a szobából.
Kérjük, értékelje a viccet egy gyors kattintással!
Jó >>>
Elmegy >>>
Felejtsük el >>>
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