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33. e-BMCF: Transzformáció és
fenntarthatóság a vállalatirányításban
Május 27-én tartjuk a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumot, idén immár

33. alkalommal, a tavalyi évhez hasonlóan online platformon.  

Fókusztémáink 2021-ben:

Digitális transzformáció a CFO-területen

Fenntarthatóság a vállalatirányításban

Stratégia & transzformáció – új lendület az újranyitáshoz

S/4HANA bevezetési tapasztalatok

Monitor kerekasztal a CFO-kat érintő aktuális kérdésekről

Részletes program

Nézze meg az előadói listát!

A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. Jelentkezés

100. M&C levél: A CFO csodálatos utazása a
modern �nance világába
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Csak átgondolt, szisztematikus lépésekkel juttathatunk el egy vállalatot a modern
�nance világába. De milyen lépésekre is van ehhez szükség?
Radó István századik M&C levele.

Fenntarthatóság a vállalatirányításban
A hazai szabályozásokban több olyan változás történik, amelynek hatására a
vállalatoknak még komolyabban kell venniük a fenntarthatóságot. Mit kell tenni
ennek érdekében? S miért segíti ezt az IFUA Green Controlling díj?
Cikk a Világgazdaságból.

BI-sarok: Az S/4HANA-ökoszisztéma CFO-
szemüvegen keresztül
Az SAP Analytics Cloud (SAC) koncepciójánál fogva az egész CPM-et felöleli, vagy a
jövőben fel kívánja ölelni. Cikkünk bemutatja, hogy milyen folyamatokban kínál új,
vagy már meglévő megoldást a CFO terület számára, s ha tervezésről, előrejelzésről
vagy beszámolásról van szó, akkor a SAC mellett milyen további SAP megoldásokról
érdemes / kell tudni.

Árfolyamkockázat-kezelés
Megint szembe kell néznünk a forint árfolyamának gyors, nagymértékű változásaival.
Így volt ez egy évvel ezelőtt is, amikor megírtuk, hogyan kell professzionálisan kezelni
az árfolyamkockázatokat. Olvassák el, ismét aktuális.
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Pénzügyesek bérei 2020-ban
A controller �zetésekről szóló, a Hays Salary Guide alapján immár évről évre
megjelenő cikksorozatunk a legnépszerűbb írások közé tartozik. Most újabb
forrásból, a Larskol és a Simconsult felméréséből is közölhetünk adatokat a
pénzügyesek bérének alakulásáról. Böngésszék a táblázatot!

Kávészünet: Öt dolog, amit megtanulhatunk
egy sakkvilágbajnoktól
Mi az, ami még az emberi vagy a gépi tudásnál is meghatározóbb egy döntés sikere
szempontjából? Garri Kaszparov sakknagymester gondolataiból kiindulva ad választ
a kérdésre Gulyás Attila, az IFUA Horváth & Partners vezető tanácsadója a G7-en.
Igen olvasmányos cikkében további tanulságokra is felhívja a �gyelmet.

Excel-tipp: Lineáris regresszió Excelben
E havi Excel tippünkben egy lineáris regressziós modell felépítését és alapszintű
értelmezését mutatjuk be. Az elemzés elvégzéséhez az Excel egyik bővítményét, az
Analysis ToolPak-ot használjuk fel, mely a regressziószámításon felül sokrétű
funkcionalitással bír a statisztikai elemzés területén.

IFUA Horváth & Partners
e-BMCF: Transzformáció és fenntarthatóság a vállalatirányításban  
ingyenes webkonferencia (2021.05.27.)

Riportkészítés Power BI eszközzel – online képzés (2021.05.20.)

Hatásos beszámolás – online képzés (2021.06.10.)
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Közösségi hírek
Kockázatmenedzsment és controlling - díjmentes online workshop április 22-én 17
órától – A Menedzsment és Controlling Egyesület Központi munkacsoportjának
rendezvénye

Beszámoló a Menedzsment és Controlling Egyesület Adatvezérelt adóellenőrzés
webkonferenciájáról

Humor-sarok
Miről ismerhetők fel az alacsony költségvetésű �lmek?

A Menedzsment & Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners támogatásával jön
létre. Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@horvath-partners.com.
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