
LEVEL 4   

Certified Controller 
Heidelberg program for Certification in Controlling with 5 levels  
 

Од средината на 2020 година, нивоата 1, 2 и 3 од програмата се изучуваат целосно online 
со домашни предавачи. Оттука, со завршување на првите три нивоа во Скопје и полагање 
на испитот, слушателите се стекнуваат со меѓународен контролинг сертификат издаден од 
АБИТ | Академија за банкарство и информатичка технологија.   

На 17 декември 2020 година, македонската 
банкарска академија АБИТ се стекна со светска 
престижна акредитација на програмата со знакот 
„IGC quality standards“, од страна на светското 
тело за воведување на стандарди во 
контролингот - IGC International Group of 
Controlling. Со тоа, #ABIT и #IBMHS Хајделберг 
Институтот во Скопје се единствените институции 
во Западен Балкан со таква сертификација и 
важност на дипломите / сертификатите на 
програмата “CERTIFIED CONTROLLER”.    

Експертско ниво на настава започнува во 
Германија со изучување на „LEVEL 4“ преку 
Хајделберг Институтот за бизнис и менаџмент 
Скопје. Имено, сите слушатели кои се стекнале со 

меѓународен сертификат преку АБИТ со знакот „IGC quality standards“, од страна на светското тело за 
воведување на стандарди во контролингот - IGC International Group of Controlling, имаат можност да 
продолжат понатаму со настава на ниво 4, каде ќе се запознаат со инвестицискиот контролинг и вредносно 
ориентираното корпоративно управување.       

Со завршување на ниво 4  и 5 преку полагање на испит во 
форма на Case study, слушателите се стекнуваат со 
Controlling Diploma (Certificate) издадена од германската 
високообразовна установа | Хајделберг Институт за бизнис и 
менаџмент Скопје - со знакот „IGC quality standards“. 
Програмата е акредитирана од страна на светското тело за 
воведување на стандарди во контролингот - IGC International 
Group of Controlling.  

По завршување на ниво 4, секој слушател добива 
меѓународен германски сертификат за controller потпишан 
од претседателот на германскиот институт, проф. д-р Улрих 
Зеител. 

Напомена: наставата во ниво 4 и 5 се изведува од врвни 
предавачи од С.Р. Германија, во е-училниците преку online 
платформа за настава во живо (ZOOM app.)  

Раководители на програма:  

Prof. Dr. RONALD GLEICH, Professor for Management Practice and Control at the Frankfurt School of Finance and 
Management and member of the Board at the Heidelberg Institute for Business & management Skopje.  

His research focuses on current and practically relevant issues of controlling, innovation management and 
performance measurement. He is the author of one of the leading controlling textbooks in the German-speaking 
world (Controlling, 14th edition, together with P. Horváth/M. Seiter at Vahlen-Verlag), co-editor of the Controlling-
Berater (Haufe-Verlag) and co-director of the ICV-Ideenwerkstatt, the think tank of the international Controller 
Association. He also advises and controls leading German companies, especially in the manufacturing industry.   



After an apprenticeship as a banker and the study of technically-oriented business administration in Stuttgart, he 
also received his doctorate and habilitation at the University of Stuttgart. After a deputy professorship at the 
University of Hohenheim, Mr. Gleich was Professor of Industrial Management at EBS University from 2003 to July 
2020, where he also held various management positions. 

Mr. Gleich was also a partner in the management consultancy Horváth & Partners from 2001-2005 and managing 
partner and shareholder of the Horváth Academy from 2012-2018. 

Предавачи на Level 4: 

Prof. Dr. MIKE SCHULZE, CBS International Business School, Mainz, Germany 
Vice Dean of Finance, Accounting & Quantitative Methods.  
Professor of Controlling, Accounting and Financial Management.  
President of the International Advisory Board of the Heidelberg Institute for Business & Management Skopje.       

THORSTEN BALZER, Business Director CE-CO, carexpert KFZ-Sachverständigen GmbH 

IVO DEUTSCH, Head of Investment Controlling, DB Cargo AG 

RAUNO GIERIG, Head of Sales Third Party, Wealth Management Capital Holding GmbH 

Агенда за ниво 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трошоци за школарина (партиципација): 

Вкупната школарина за ниво 4 изнесува 1.290 ЕУР (во цената не се вклучени патни трошоци до Германија и хотелско 
сместување) 
Напомена: поради кризата со пандемијата, наставата ќе се изведува преку online во живо (со 100% live streaming). За таа 
цел, АБИТ дозволува цена на студиската програма од 890 ЕУР.  
 
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ: 
АБИТ Скопје, ЕДБ МК: 4058014518250 
Уплатата се врши на следниве жиро сметки: 
210069343150166 НЛБ Банка АД Скопје 
200002761797281 Стопанска Банка АД Скопје 

No. Topics

1
Welcome of the participants

Round of introduction

2 Basics on Controlling/Role of the Controller (Repetition)

Performance Measurement

Key Performance Indicators (KPI), KPI systems

Working Capital Management

Cash Conversion Cycle

Working Capital Management

(Group work with case study)

Investment Controlling

Quantitative and semi-quantitative calculation methods

(with training exercises)

Investment Controlling

Quantitative and semi-quantitative calculation methods

(with training exercises)

8

Working life of a Controller – Practical insights I

Thorsten Balzer

Business Director CE-CO, carexpert KFZ-Sachverständigen GmbH

9

Working life of a Controller – Practical insights II

Ivo Deutsch

Head of Investment Controlling, DB Cargo AG

10 Planning and Budgeting

11

Working life with Controlling – Practical insights III

Rauno Gierig

Head of Sales Third Party, Wealth Management Capital Holding GmbH
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Working life with Controlling – Practical insights III

Rauno Gierig

Head of Sales Third Party, Wealth Management Capital Holding GmbH

7

6
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CC4 - Investment controlling, Level 4 in Germany
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