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Kurzy devizového trhu
1 EUR       26.170 CZK
1 USD       23.369 CZK
1 GBP       29.901 CZK

Startuje FINdiplomka 2017
Dodavatelsko-odběratelské financování (Supply Chain Financing) a jeho perspektivy v České republice
(část 1/2)
Dnes odpovídá...Martin Ježek
Klouzavá předpověď/rozpočet
Infografika: Které apky nám šetří čas a energii?
Absurditou roku je placení DPH z nezaplacených faktur

 Č L Á N E K

Dodavatelsko-odběratelské financování
(Supply Chain Financing) a jeho perspektivy v
České republice (část 1/2)
Problematika zdrojů a nákladů pracovního kapitálu je v
současné době určující pro finanční stabilitu v dodavatelsko-
odběratelských řetězcích, které se... 

Tomáš Nekvapil
Finanční účetnictví pro manažery: Díl 3:
Výsledek hospodaření z pohledu manažera
K ocenění skutečné krásy nestačí vědět, že adeptka soutěže
krásy dispo- nuje preferovanými mírami 90-60-90. Pravdu
odhalí až všemi očekávaná poslední ... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Martin Ježek
Další inspirativní rozhovor nám poskytl Martin Ježek, který je
partnerem ve společnosti Finance For You, kde působí jako
konzultant pro nastavení fina... 

Dnes odpovídá...
Romana Pokorná
Tentokrát zde máme rozhovor s Romanou Pokornou, v
současné době finanční manažerkou v Societe Generale.
Romana Pokorná má svou silnou stránku v analyt... 

 S L O V N Í K

Klouzavá předpověď/rozpočet
Klouzavá předpověď je průběžně aktualizovaná předpověď,
v níž je vždy po vyhodnocení skutečných výsledků přidáno další
rozpočtové období, a odhady pro... 

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

Ivana Dvořáková
Infografika: Které apky nám šetří čas a energii?
Průzkumu České asociace pro finanční řízení se zúčastnilo 90
respondentů, převážně manažerů z controllingových a finančních
útvarů. Podělili se s námi o informace, jak a kde ukládají a sdílejí
dokumenty nebo jaké operační programy užívají nejčastěji.  

 A K C E

Startuje FINdiplomka 2017
Máte kolegu, který právě obhájil diplomovou práci? Nebo Vaše děti,
neteře, synovci či známí studují na univerzitě? CAFIN má příležitost pro
autory dip... 

 Z A J Í M A V O S T

Absurditou roku je placení DPH z nezaplacených
faktur
Absurditou roku 2017 zvolila podnikatelská veřejnost povinnost odvést
daň z přidané hodnoty i z neproplacených faktur. Daň mohou
podnikatelé sice žádat zpět, ale jen za určitých okolností.  

Bohatým Čechům nejvíc vynáší stavební pozemky,
reality a startupy
Nejvyšší zhodnocení přináší nyní bohatým Čechům stavební pozemky,
rezidenční nemovitosti a tzv. startupy, tedy začínající podniky.
Zemědělská půda či ... 

Českým zbrojařským firmám se rekordně daří
Českým zbrojařským firmám se daří. Loni export zbraní a vojenského
materiálu z Česka dosáhl podle odhadů rekordních 18,8 miliardy korun
a obor poroste... 

Umělá inteligence nahradí 75% manažerského
rozhodování
Největší hedge fond na světě Bridgwater Associates pracuje na
postupné automatizaci managementu s cílem převést na stroje 75%
veškerého manažerského rozhodování do pěti let. 
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