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Kurzy devizového trhu
1 EUR       27.020 CZK
1 USD       25.008 CZK
1 GBP       31.201 CZK

20. Controllingové fórum, controlling v digitálním věku
Více firem bude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku
Dnes odpovídá...Georg Hotar
Basel III (zvýšená regulace bank)
4 mýty o start-upech

 Č L Á N E K

Radka Loja, Radek Jonáš
Více firem bude sestavovat konsolidovanou
účetní závěrku
Novela zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna
2016, přinesla snížení hraničních hod-not pro povinnost sestavení
konsolidované účetní závěrky. Má vaše skupina povinnost
konsolidovat? 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Georg Hotar
V tomto čísle přinášíme rozhovor s Georgem Hotarem, výkonným
ředitelem firmy Photon Energy. Jak už název napovídá, budeme se
pohybovat na poli fotovoltaiky a sluneční energie. Georg Hotar jistě
nepatří mezi manažery, kteří by si chtěli peníze jen užívat. Naopak,
nebojí se investovat a rozvíjet vizi, ve které se „našel“. Mimo jiné se
přiznal, že se našel v roli zastánce obnovitelných zdrojů. A proto řeč
dojde i na vodu. Dále se dozvíte o jedné pro vás možná tajuplné
obchodní komoře, kde najdet... 

 S L O V N Í K

Basel III (zvýšená regulace bank)
Jedná se o souhrnný set reformních opatření, jehož cílem je zlepšit
stávající regulaci, dohledová pravidla a způsob řízení rizik
v souvislosti s podni... 

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... 

Vnitřní kontrolní systém
Vnitřní kontrolní systém je souborem kontrolních postupů. Zahrnuje
všechny politiky a postupy přijaté managementem účetní jednotky,
které mají napomáh... 

 S T U D I E
 A K C E

20. Controllingové fórum, controlling v
digitálním věku
Čeká Vás řada diskusí, úvahových přednášek i case
studies. Program bude rozmanitý: Projdeme si jak
historii controllingu, tak i jeho budoucnost! Témat... 

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

4 mýty o start-upech
Každý start-up, nebo-li nově začínající podnikání,
vytváří v evropských zemích v průměru 12 pracovních
míst. Přesto o start-upech stále panuje mnoho m... 

Airbus do konce roku otestuje létající
auto
Francouzský výrobce letadel Airbus plánuje do konce
roku 2017 otestovat první automaticky ovládané
osobní létající auto. 

Evropu opouští stále více bohatých lidí,
největší exodus postihl Francii
Evropa se potýká s negativním trendem posledních let
- opouštějí ji bohatí lidé.  

Problematické bankovky světa:
prázdné bankomaty i bezcenné biliony
V zemích, které navštěvuje stále více českých
byznysmenů a turistů, přibývá problémů s penězi. A to
doslova – potíže jsou s fyzickými bankovkami. ... 
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