
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Az ünnepekre hangolt összeállítással kívánunk kedves olvasóinknak minden jót a közelgő karácsonyra
és az új évre!

A cicanyelven beszélő kislány és az üzleti világból érkező önkéntesek
Hogyan támogathatja egy hátrányos helyzetű gyerek tanulását egy menedzser? Adhat pénzt. Vagy taníthatja őt
önkéntesként egy erről szóló program keretében. De a programot finanszírozó társadalmi vállalkozást is segítheti
jövedelmezővé tenni. Cikkünk ez utóbbira mutat példát.

Karácsonyi kvíz
Megakad a beszélgetés a családi ünnepen, és szeretné feldobni a hangulatot? Kvízünk pont erre való. 10 kérdés,
amely a karácsonnyal kapcsolatos. Persze, a válaszokat is megadjuk.

Személyes éviránytű
Nem csak a munkahelyünkön, de a saját magunk számára is tervezhetünk. Mit szeretnénk elérni a jövő évben, és
ehhez mit kell tennünk? Ennek átgondolásában segít a Yearcompass mozgalom füzete. 2015 decemberében már
ajánlottuk, és akkor nagy siker volt. Reméljük, most is az lesz.

Excel-tipp
Bár nem túl ünnepélyes téma, de nem akartuk megfosztani olvasóinkat népszerű excel-tipp rovatunktól. Ezúttal azt
mutatjuk be, hogy pénzügyi függvények és célértékkeresés segítségével hogyan lehet beruházásgazdaságossági
számításokat végezni.

Egyesületi hírek
MCE – ICV: lehetséges a duális tagság

A Menedzsment és Controlling Egyesület és az Inernationaler Controller Verein között létrejött szerződés
lehetőséget ad olyan tagsági formára, mely során a „duális tag” az MCE által nyújtott szolgáltatások mellett - az
ICV-n keresztül - nemzetközi kapcsolatokra tehet szert és a programokat is igénybe veheti.

Bővebben az MCE / ICV munkacsoportok elmúlt 11 évének sikereiről

Beszámoló a Központi Munkacsoport őszi moderációs workshopjáról

IFUA
Jövő évi rendezvényeink

http://controllingportal.hu/ifua-nonprofit-partner-es-a-seeds/?utm_medium=email&utm_source=179CV&utm_campaign=InDaHouse
http://controllingportal.hu/karacsonyi-kviz/?utm_medium=email&utm_source=179CV&utm_campaign=kviz
http://controllingportal.hu/on_honnan_merit_erot_ha_mar_mindenbol_elege/?utm_medium=email&utm_source=179CV&utm_campaign=eviranytu
http://controllingportal.hu/excel-tipp-beruhazas-gazdasagossagi-szamitas-penzugyi-fuggvenyekkel/?utm_medium=email&utm_source=179CV&utm_campaign=excel-tipp
http://mce.hu/egy-rejtett-kincs-feltarasa-az-mceicv-munkacsoportok-sikerkronikaja/
http://kozponti.mce.hu/kozponti-munkacsoport-workshop-2017-november-17-18/
http://horvath-partners.com/fileadmin/horvath-partners.com/assets/04_Akademie/ungarisch/PDFs/rendezve__nynapta__r_2018_1b.pdf?utm_medium=email&utm_source=179CV&utm_campaign=IFUA


Humor-sarok
Hogyan értékeli Télapó könyvelője Télapó szánját?

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
Felelős kiadó: Radó István
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