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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       27.035 CZK
1 USD       25.436 CZK
1 GBP       31.353 CZK

BEPS: transfer pricing a nastavení mezinárodních daňových pravidel
EET a aktuality k DPH
Bez čeho se neobejde cesta k úspěchu? Marian Jelínek vystoupí na Vánočním setkání členů CAFIN
Benchmarking (srovnávání)
Češi spoří a investují jinak, než považují za výhodné

 Č L Á N E K
Tomáš Klíma
EET a aktuality k DPH
Elektronická evidence tržeb (EET) je v současné době nepochybně
největším daňovým tématem v ČR. Dokonce tak velkým, že se z něj
stalo předvolební téma... 

Tomáš Nekvapil
Finanční účetnictví pro manažery Díl 1: Odpisy a
odepisování
Mezi účetními zápisy o nákladech a výnosech představují odpisy
zcela výjimečnou kategorii. Je až absurdní, s jakým úsilím se účetní
obyčejně starají o... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Bez čeho se neobejde cesta k úspěchu? Marian
Jelínek vystoupí na Vánočním setkání členů CAFIN
Marian Jelínek je hokejový trenér a osobní kouč. Je autorem několika
úspěšných knih o lidské motivaci. Do povědomí veřejnosti se však
zapsal díky své ... 

Dnes odpovídá...
Juraj Angelovič
Juraj je členem CAFIN již více než rok a my jsme svědky jeho kariérní
cesty „v přímém přenosu“. Juraj letos na jaře vystoupil za CAFIN i na
akci pro s... 

 S L O V N Í K

Benchmarking (srovnávání)
Zjišťování informací ke stanovení úkolů a srovnatelných hodnot, na
základě kterých se měří relativní výkonnost (zejména v oblastech
nedostatečné výkon... 

Kupón
Jedná se o roční úrok placený z dluhopisů, který je vyjádřený jako
procento z nominální hodnoty dluhopisu. Například dluhopis o
jmenovité hodnotě $1,... 

 S T U D I E
 A K C E

BEPS: transfer pricing a nastavení mezinárodních
daňových pravidel
Česká Asociace Treasury připravila seminář BEPS – Opatření pro
reformu a nastavení mezinárodních daňových pravidel, se
zaměřením na data a transparent... 

Vánoční setkání členů CAFIN (6.12.2016)
Zajímá Vás, jak nejlépe rozvinout svůj vlastní potenciál? A jak být
sám sobě koučem? A … fandíte rádi hokeji? Pokud jste minimálně na
dvě otázky odpov... 

 Z A J Í M A V O S T

Češi spoří a investují jinak, než považují za
výhodné
Z průzkumu agentury NMS mezi tisícovkou respondentů vyplývá, že
48 % respondentů sice považuje nemovitosti za nejvýhodnější
způsob zhodnocení peněz, z... 

Bernard Marr
Could Big Data Be Donald Trump’s Achilles Heel?
Today is crunch-time in the U.S. election and my question is whether
the use of Big Data analytics could have been a deciding factor for
the winner. T... 

Čtvrtletní zisk Hyundai opět klesl, dostal se
nejníže za sedm let
Čistý zisk jihokorejské automobilky Hyundai Motor se ve třetím
čtvrtletí snížil o 10 % na 1,06 bilionu wonů (zhruba 23 miliard
Kč). Vykázala tak již j... 
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