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I N F O R M A C E  Z E  S V Ě T A  F I N A N C Í

Kurzy devizového trhu
1 EUR       27.030 CZK
1 USD       24.935 CZK
1 GBP       37.207 CZK

Nastartujte firemní plánování za pár minut (17.3.2016)
O firmě, kde strategie je skutečná cesta ke skutečnému cíli
Martina Klášterková (Lupasoft)
Just-in-time
Platová studie pro finanční pozice Srovnání výsledků 2013 a 2015 - pozice Vedoucí controllingu
Komerční pojišťovny odhalily pojistné podvody za několik desítek milionů korun

 Č L Á N E K
Iveta Bajgarová, Jiří Černík
O firmě, kde strategie je skutečná cesta ke
skutečnému cíli
Příspěvek na téma strategického řízení je zároveň
ohlédnutím za květnovým 18. ročníkem konference
Controllingové fórum s mottem „Budoucí úspěch má svo...

 R O Z H O V O R
Lenka Kovaříková
Dnes odpovídá...
Martina Klášterková (Lupasoft)
Osobním členství se nedávno k naší asociaci CAFIN
připojila Martina Klášterková ze společnosti Lupasoft.
Martina je čerstvou absolventkou Západočeské ... 

 S L O V N Í K

Just-in-time
„Just-in-time“ je systém, který má za cíl poskytovat výrobky
a součástky na základě požadavky zákazníka nebo dalšího
výrobního stupně a nikoliv vyrábě... 

Ovlivnitelné náklady
Jsou to náklady, které mohou být ovlivněny tím, komu jsou
rozpočtovány. Jsou to tedy náklady, za které nese vedoucí
pracovník organizační jednotky pří... 

 S T U D I E

Platová studie pro finanční pozice Srovnání
výsledků 2013 a 2015 - pozice Vedoucí
controllingu
Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou
certifikovaných účetních a společností Schulmeister Finance
Professional Search již podruhé pro... 

 A K C E

Nastartujte firemní plánování za pár minut
(17.3.2016)
Zveme Vás na půldenní workshop pro controllery a
pracovníky finančních oddělení. Přijďte 17. března 2016 do
konferenčního centra City, v Praze 4 na 9.... 

Webinář Platová studie 2015 (21.1.2016)
Přijměte pozvání na webinář Platová studie 2015
(21.1.2016), kde budou prezentovány výsledky exkluzivní
studie mapující aktuální trendy v odměňování z... 

 Z A J Í M A V O S T

Komerční pojišťovny odhalily pojistné
podvody za několik desítek milionů korun
Komerční pojišťovny za tři čtvrtletí tohoto roku odhalily
pojistné podvody za několik desítek milionů korun.  

Reforma DPH v EU je nevyhnutelná, říká
slovenský ministr financí
Slovenský ministr financí Peter Kažimír uvedl na tiskové
konferenci po jednání s českým ministrem financí Andrejem
Babišem, že reforma systému dan... 
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