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Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV - Internationaler Controller Verein)
jest największym, prestiżowym stowarzyszeniem społeczności controllerów w Europie.
Naszym celem jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności
controllerów oraz pokazanie ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry
zarządzającej.

Od controllera do dyrektora finansowego (CFO)
W ramach trzech rodzajów członkostwa (indywidualnego, firmowego oraz
stowarzyszonego) wspieramy wszystkich naszych członków w ich rozwoju zawodowym i
osobistym. Zapewniamy dostęp do praktycznej wiedzy oraz możliwość dołączenia do
krajowej i międzynarodowej sieci profesjonalistów. Liczne przykłady karier naszych
członków wskazują na to, że zaangażowanie w ICV się opłaca i na pewno będzie ważnym
krokiem oraz siłą napędową Twojej ścieżki rozwoju. Wyróżnij się i zostań członkiem ICV!

Członkowie firmowi
Oprócz pełnego zakresu usług i korzyści dla członków indywidualnych ICV, członkostwo
firmowe zapewni Twojej firmie prestiżowe wyróżnienie, obecność marki na naszej stronie
www i w mediach społecznościowych oraz dodatkowe korzyści na eventach ICV.
Członkostwo Twojej firmy to wiele benefitów i nowe możliwości rozwoju Twoich
pracowników z pionów finansowych.
Obecnie w ICV mamy ponad 130 członków firmowych (m.in. ).

Grupy Robocze w ICV
ICV prowadzi 14 Eksperckich Grup Roboczych, w których zespoły najlepszych ekspertów –
praktyków, konsultantów i naukowców – łączą wyniki badań naukowych z praktycznym
doświadczeniem biznesowym. Grupy te opracowują innowacyjne, praktyczne rozwiązania
controllingowe, odpowiadające na wyzwania współczesnego środowiska controllerów.
ICV udostępnia wyniki tych prac swoim członkom: jako przewodniki, studia przypadków,
oświadczenia, raporty i publikacje.
Eksperckie Grupy Robocze zajmują się szeroką gamą tematyki biznesowej (m.in. ).
W ICV POLSKA, na podobnych zasadach jak eksperckie, działają Tematyczne Grupy Robocze.
Pozwalają one naszym członkom na głębszą pracę i wypracowywanie dostosowanych do
polskich realiów rozwiązań i koncepcji controllingowych.

Dołącz do największej,
prestiżowej społeczności
controllerów w Europie.
Nie może Ciebie
zabraknąć!
ABC Akademia / Audi /
Beiersdorf / CCC /
Controlling Systems /
Deloitte / EY / Fisher /
Geberit / Grupa Azoty /
Hansgrohe / IBM /
KPMG / Linde / PWC /
SM Spomlek/ SGH /
UE w Poznaniu / UMK w
Toruniu / Volkswagen
Samochody Użytkowe /
Wall / Wiedemann /
WHU
Digital Transformation +++
BI / Big Data and Controlling
+++ Compliance Management
& Controlling +++ Controlling
and IFRS +++ Controlling and
Quality +++ Controlling and
Risk Management +++ Green
Controlling +++
Communication Controlling
+++ Project Controlling +++
Start-up Controlling +++
Transfer Pricing Management –
Interface Controlling /
Taxation +++ Valuation +++
Working Capital Management

Działania międzynarodowe
ICV propaguje i promuje myśl controllingową również poza regionem europejskim.
Stowarzyszenie wspiera firmy w ich międzynarodowej ekspansji oraz zapewnia rozwój
kompetencji controllingowych i dostęp do wykwalifikowanej kadry w wielu krajach.

ICV POLSKA

Nasza obecność daje duże możliwości rozwoju polskiej
społeczności controllerów. Akademia Controllingu Sp. z o.o.
jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce i partnerem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów – ICV
(Internationaler Controller Verein).
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Regionalne Koła Praktyków Controllingu (KPC)
Podstawą działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) jest około
60 Regionalnych Kół Praktyków Controllingu w 16-stu krajach. Koła spotykają się dwa
lub trzy razy w roku w firmach swoich członków lub innych atrakcyjnych lokalizacjach.
Prace kół to głównie: transfer wiedzy z wybranych obszarów, wymiana opinii oraz
doświadczeń, jak również integracja, nawiązywanie kontaktów.
Na stronie www.icv.pl regionalne KPC prowadzą własne strony www. Zapoznaj się z
kołem z Twojego regionu. KPC w Polsce to: Warszawa, Lublin, Poznań, Gdańsk, Toruń.

Konferencje krajowe
Ogromna dawka międzynarodowego know-how, wymiana doświadczeń, inspiracje oraz
networking w Twoim kraju. Każdego roku społeczność controllerów spotyka się na
krajowych konferencjach ICV. To wyjątkowe wydarzenia, podczas których prelegenci z
różnych krajów prezentują najnowsze osiągnięcia i trendy dotyczące controllingu.
Praktyczny charakter kongresów i ogromne możliwości networkingowe sprawiają, że są
to niezapomniane chwile dla każdego controllera, analityka, dyrektora finansowego.
Każdego roku spotykamy się w Polsce! Zapraszamy 3-4 grudnia 2018, IBB Andersia Hotel w
Poznaniu na „XII - CONTROLLING INTELLIGENCE ADVENTURE”. DOŁĄCZ DO NAS!

+++ Barcelona +++ Berlin
+++ Zug (CH) +++ Bonn
+++ Steyr +++ Stuttgart
+++ Północne Niemcy
+++ Belgrad +++

Poznań+++
Lublana +++ Zagrzeb
+++ Kaliningrad +++
Wiedeń

KNOW – HOW – publikacje drukowane i cyfrowe
ICV zapewnia dostęp do międzynarodowej wiedzy oraz społeczności controllerów za
pośrednictwem bogatej oferty własnych mediów drukowanych i cyfrowych.
Ponadto dla swoich członków proponuje szerokie możliwości szkoleniowe i rozwojowe.
Strona internetowa ICV www.icv.pl to centralna platforma do wymiany informacji,
komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a także źródło zaawansowanej wiedzy
controllingowej.
Członkowie ICV otrzymują merytoryczne „ICV Controller Statements”, „Dream Car Reports”
„ICV White Papers” oraz materiały z innych serii publikacji ICV. Członkowie otrzymują co
kwartał "Biuletyn ICV”. Co trzy miesiące Think Tank ICV przekazuje informacje w swoim
kwartalniku (w wersjach niemiecko, anglo i polskojęzycznej). Biuletyn "Controller's e-News"
również jest dostępny dla naszych członków. ICV jest obecny w mediach
społecznościowych. Dzięki regionalnym grupom roboczym nasza oferta medialna rośnie
również w językach krajów członkowskich.

Dream Factory w ICV (think-tank)
Dream Factory to zespół najwybitniejszych autorytetów i innowatorów w ICV, którzy
systematycznie analizują zmiany i rozwój controllingu oraz otoczenia przedsiębiorstw.
Zespół ten odpowiada za identyfikowanie najważniejszych trendów (w ich wczesnych
stadiach), ocenę ich znaczenia oraz wpływu na procesy i wydziały controllingowe.
Temat roku 2018 to: „Digital business model innovations and the controller’s role”
Raporty z pracy zespołu Dream Factory opublikowane w poprzednich latach to .

ICV Controller Statements
/ Dream Car Reports /
Controlling International /
Publication Series / Think
Tank Quarterly /
www.icv.pl /
ControllingWiki /
Controller's e-News /
Facebook /
LinkedIn / Twitter/

+++Digital Business
Model Innovations
+++Business Analytics
+++Industrie 4.0
+++Big Data

Controller Congress:

ICV Controlling Barcamp

Każdego roku organizujemy największą konferencję
controllingową w Europie. Na Controller Congress:

Nowoczesny, wyjątkowy format wydarzeń w społeczności
controllingowej.

 Integrujemy praktyków controllingu, menedżerów,
konsultantów, naukowców i nauczycieli akademickich
 Przyznajemy Controlling Excellence Award 2018 (wraz
z nagrodą w wysokości 5 000 euro)
 Prelekcje na bieżąco tłumaczymy na język angielski
 data: 23/24 Kwietnia 2018 w Monachium.

 Topowa myśl przewodnia, świetna lokalizacja
 Interakcja, networking, transfer know-how i dobra zabawa.

International Work Group
Grupa powstała w 2014 roku. Controllerzy z wielu krajów
wspólnie pracują nad projektami w konkretnych firmach.
Ty też możesz zostać cenionym ekspertem!
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