
Vydává Česká asociace pro finanční řízení CAFIN, Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, info@cafin.cz, news.cafin.cz

ÚTERÝ 20. PROSINCE 2016 NEWS.CAFIN.CZ

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       27.020 CZK
1 USD       25.926 CZK
1 GBP       32.114 CZK

Workshop: Jak lépe řídit personální náklady?
Fakturace v 21. století
Rita Niedermayer Kruse: Controller Competence model
Nepřímé náklady
Controllingový panel 2016 - díl 1.
Čtvrtletní zisk Hyundai opět klesl, dostal se nejníže za sedm let

 Č L Á N E K
Lenka Tarabová
Fakturace v 21. století
Ti, kteří chtějí uspět, potřebují věnovat čas podstatě svého
podnikání, nikoliv každodenní administrativě; ta má být oporou
nikoliv přítěží. Většina l... 

Tomáš Nekvapil
Okénko Tomáše Nekvapila: Končím s politickou
korektností
Rozhodl jsem se skoncovat s politickou korektností. Už i Amerika
bude mít nekorektního prezidenta. Nekorektnost přichází do
módy.  

 R O Z H O V O R
Rita Niedermayer Kruse
Dnes odpovídá...
Rita Niedermayer Kruse: Controller
Competence model
Pracovní skupina při IGC vedená paní Dr. Ritou Niedermayer
Kruse dokončila projekt s názvem Controlling Competence model.
Jeho cílem je vytvořit prakt... 

 S L O V N Í K

Nepřímé náklady
Nepřímé náklady nemohou být výlučně přiřazeny s konkrétním
předmětem kalkulace. Jsou doplňkem přímých nákladů. Někdy
jsou však objektivně přímé náklad... 

Tržní podíl (absolutní, relativní)
Absolutní tržní podíl je zpravidla měřen jako podíl tržeb podniku
nebo určitého produktu na obratu relevantního trhu za určité
vymezené období. Pokud ... 

 S T U D I E

Controllingový panel 2016 - díl 1.
První samostatný controllingový panel, prezentující aktuální
pozici controllingu v českých podnicích, se nemůže pochlubit
nijak vysokým počtem respond... 

 A K C E

Workshop: Jak lépe řídit personální náklady?
Sophia Solutions vám poradí, jak lépe řídit efektivitu investic do
lidského kapitálu, jak zvýšit produktivitu či jak snížit flukturaci
zaměstnanců.  

 Z A J Í M A V O S 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... 

Ekonomicky nejsvobodnější zemí zůstává
Hongkong, ČR si polepšila
Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa zůstává Hongkong.
Nejméně svobodná je ze 159 hodnocených zemí opět Venezuela.
Vyplývá to z indexu ekonomické svob... 

How controllers become business partners
Controllers have a new role in their organizations, and strategy is
the key. Traditionally their role has been process driven and
governed by routines... 

Letos bude v Česku dokončeno šest
obchodních center
Letos má být v Česku dokončeno šest nákuních parků o nákupní
ploše 18.000 m2. Loni jich bylo přitom bylo otevřeno čtrnáct o
ploše 40.000 m2.    ... 
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