94. M&C levél: Ne mondja senki, hogy nem szóltunk előre!
A recesszió jeleit látjuk, de pénzügyi válságra még nem számítunk, pedig nem lehetünk biztosak
abban, hogy nem is lesz. A cikkben sorra vesszük az eurózóna buborékait, és megválaszoljuk, mi
lehet a trigger, ami beindítja a zombidominót.

A számviteli törvény controllereket érintő változása
A számviteli törvény 2020-tól hatályos változása szerint elhatárolással ki kell mutatni az árbevételt abban az évben,
amikor nagyrészt teljesült a munka. A folyamatban lévő projektek arányos részét is el kell majd számolni. Így válik a
controller kulcsjátékossá.

BI-sarok: Merre megy az SAP?
Az SAP NOW konferencián tapasztaltak alapján összefoglaljuk, mire számíthatnak a walldorfi szoftveróriás ügyfelei,
partnerei.

CFO-k, CIO-k figyelmébe: S/4HANA Readiness Check
Az S/4HANA bevezetése hatalmas transzformációs projekt. Az új folyamatok, funkciók és a megváltozó ITkörnyezet az egész vállalatra hatással van. Kérdőívünk kitöltésével Ön is képet kap arról, hogy vállalata mennyire
készült fel erre, s a kitöltőkkel megosztjuk az összesített eredményeket is.
Cégenként két kérdőív kitöltését kérjük, az egyiket a CFO-tól, a másikat a CIO-tól. Fáradozásukat egy-egy
belépővel honoráljuk a jövő évi Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumra.
Kérdőív
Bővebben a témáról: Busniess Transformation with S/4 HANA

Kávészünet: Mit hoz a recesszió a pénzügyesek munkaerőpiacán?
A német példa azt mutatja, hogy recesszióban is élénk a kereslet pénzügyesek iránt. Na de mi a helyzet itthon?

Excel-tipp: Többszintű legördülő lista készítése

Egyesületi hírek
14. Menedzsment és Controlling Konferencia: „Az intelligens vállalat” - október 17. Kecskemét. Már közel 200-an
regisztráltak! Olvassa el programunkat és jelentkezzen Ön is még ezen a héten!
Az MCE Teljesítménymenedzsment és Oktatói munkacsoportjának workshopja: Digitalizáció a menedzsment és
controlling tárgyak oktatásában - október 18. Kecskemét
Beszámoló az MCE Családi Vállalkozások Munkacsoportjának szeptemberi workshopjáról

IFUA
Riportok, beszámolók szakszerűen - vezetőknek november 7.
Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás Új időpontban! november 12-13.
Stratégia és controlling november 12-14.
Advanced Analytics Pythonnal november 20-21.
Tervezés november 27-29.
Beszámolás december 10-12.

Humor-sarok: Állásinterjú a robotgyárban
A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
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