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Kurzy devizového trhu
1 EUR       27.935 CZK
1 USD       21.025 CZK
1 GBP       34.999 CZK

Certifikovaný manažer nákupu
Jak se dělal management v 15. století aneb poučme se od husitů
Ivana Chybíková
Bod zvratu
PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 část VII. - Finanční analytik
Evropa stárne. Pocítí to v pomalejším růstu

 Č L Á N E K
Radek Jonáš, STORMWARE s.r.o.
Jak se dělal management v 15. století
aneb poučme se od husitů
Myslím si, že je škoda, když rady pro naše podnikání
čerpáme zejména z cizích zdrojů a to, i když bychom se
mohli poučit z vlastní minulosti. Strategi... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Ivana Chybíková
CAFIN si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji
finanční profese.  Zajímají nás, jaké jsou aktuální trendy na
různých pozicích v rámci finan... 

 S L O V N Í K

Bod zvratu
Bod zvratu je stupněm aktivity, kdy nevzniká zisk ani
ztráta. Teprve v tomto okamžiku tedy firma začíná tvořit
zisk. Pře dosažením bodu zvratu jsou ve... 

Úvěrové (kreditní) riziko
Úvěrové (jinak také kreditní) riziko je možnost, že
nastanou ztráty, vyplývající z neschopnosti druhé strany
plnit platební podmínky, ke kterým se zav... 

 S T U D I E

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE
2013 část VII. - Finanční analytik
Zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci
finančního oddělení. V roce 2013 jsme zaštítili za podpory
Komory certifikovaných účetních a ... 

 A K C E

Certifikovaný manažer nákupu
aneb Aktuální trendy v oblasti nákupu... Již desátým rokem
Vás oslovujeme s nabídkou cyklu Certifikovaný manažer
nákupu. Je pro mne ctí, že mohu osl... 

Praktické finance pro nefinanční manažery
Obstát v podmínkách tvrdé konkurence vyžaduje dnes,
více než kdy dříve, od manažerů hospodářsky správná
rozhodnutí, na jejichž promýšlení zbývá stále ... 

 Z A J Í M A V O S T

Evropa stárne. Pocítí to v pomalejším
růstu
Do roku 2020 bude ve dvanácti evropských zemích podíl
lidí v důchodovém věku na celé populaci vyšší než 20 %.
Dalším státem, který tuto hranici překro... 

Finanční elitě dominují muži nad ženami.
Jsou úspěšnější podnikatelé
Ekonomická a genderová nerovnost. Dvě často
diskutovaná témata dnešní doby. Zajímavé údaje
poskytuje také analýza jejich průsečíku. Nejbohatší lidé
sv... 
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