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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       26.075 CZK
1 USD       22.842 CZK
1 GBP       29.633 CZK

Reálné plánování v Cloudu
Ručení za DPH, pohled z více stran
Dnes odpovídá...Roman Smetana
Bod zvratu
Implementation and application of variance analysis based on standard costing in Bekaert Slovakia
Německo chce udržet vyrovnaný státní rozpočet do roku 2021

 Č L Á N E K

Alexander Kozlov
Ručení za DPH, pohled z více stran
Obstavení firemních účtů, problémy s provozním financováním
nebo dokonce firemní bankrot, i tak mohou na podnik
dopadnout následky institutu ručení za... 

Vít Křivánek
Zákaz dvojího trestání pro daně neplatí?
V posledních měsících dochází k poměrně turbulentnímu vývoji
událostí na půdě Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu
k výkladu a aplikaci zásady ... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Roman Smetana
Výhody firemního členství v CAFIN si vybrala firma Viscofan CZ,
která je na českém trhu již přes 20 let a je největším výrobcem
umělých střívek určený... 

Dnes odpovídá...
Tomáš Hnilička
Tomáš se připojil k České asociaci pro finanční řízení nedlouho
po květnovém Controllingovém fóru. Co CFO ve společnosti
Geewa považuje za klíčové mil... 

 S L O V N Í K

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... 

Finanční deriváty
Finanční deriváty jsou finanční nástroje, které odvozují svou
hodnotu z ceny nebo míry podkladového primárního nástroje.
Tímto podkladovým nástrojem m... 

 S T U D I E

Plamen Michev
Implementation and application of variance
analysis based on standard costing in Bekaert
Slovakia
Bekaert Slovakia s. r. o. is an industrial company focused on
transforming steel wires and applying coating technologies in
order to deliver the expec... 

 A K C E

Reálné plánování v Cloudu
Jak si ulehčit práci při plánování a nespoléhat se pouze na
Excel? Navštivte workshop Reálné plánování v cloudu, který
pro Vás připravila společnost D... 

Save the date: IT pro FINANCE
IT pro FINANCE 2017 se uskuteční 12. října 2017 v hotelu
Olympik Tristar, Praha 

 Z A J Í M A V O S T

Německo chce udržet vyrovnaný státní
rozpočet do roku 2021
Německo počítá s tím, že bude mít vyrovnaný státní rozpočet
nejméně do... 

Robotizace zničí až polovinu pracovních míst
v Česku
Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá radikální změnu
organizace práce. Zanikne řada pracovních míst. Odhaduje se,
že v Česku jich ubude až 53 %. ... 

Zdravotnické startupy, o kterých ještě
uslyšíte
Česko je průkopníkem internetu věcí. Možná jste slyšeli např. o
chytrém routeru Turris, který zároveň pomáhá při mapování
kyberhrozeb, nebo domácím za... 
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