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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       25.420 CZK
1 USD       20.689 CZK
1 GBP       29.079 CZK

CASHFLOW – ZISK – RŮST – PILÍŘE ÚSPĚCHU KAŽDÉ FIRMY
Oprávněný zájem správce jako zákonný důvod pro zpracování osobních údajů dle GDPR
Pracovní kapitál
Platová studie 2017 - 3. část/ Firemní benefity
Česká platební bilance skončila v rekordním přebytku

 Č L Á N E K

Oprávněný zájem správce jako zákonný
důvod pro zpracování osobních údajů dle
GDPR
Jednou ze zásad pro zpracování osobních údajů dle nového
nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“)
je zásada zákonného zpracování osob... 

Strategy: is forecasting destroying your
planning process? Part 2.
In this part we will introduce variance analysis in the real
businnes including traditional forecasting and other
interesting issues 

Životní realita a životní logika
Čísla mají jednu úžasnou vlastnost – mají logiku. Bohužel,
díky této technické logice pak nevnímáme životní realitu,
která je pak naprosto zákonitě na... 

Změny ve zdaňování služeb přímo
souvisejících s vývozem
Od 1. března se mění výklad u služeb souvisejících s
vývozem. Zatímco dosud platilo, že jsou tyto služby pro
všechny osvobozeny od DPH, bude se od bře... 

 R O Z H O V O R
 S L O V N Í K

Pracovní kapitál
Jedná se o aktiva, která jsou k dispozici pro provádění
dennodenních činností v podniku. Vyjadřuje se jako rozdíl
mezi oběžným majetkem a neúročenými... 

Zajišťování externích výkonů (outsourcing)
Využití externích dodavatelů pro dodávání hotových
výrobků, komponentů nebo služeb. Označuje se také jako
výrobní kontrakt nebo subdodávka. Firmy, sp... 

 S T U D I E

Platová studie 2017 - 3. část/ Firemní
benefity
V této části představíme firemní benefity a pozici finančního
ředitele Platové studie 2017. 

 A K C E

CASHFLOW – ZISK – RŮST – PILÍŘE
ÚSPĚCHU KAŽDÉ FIRMY
SEMINÁŘ Datum akce: 28.03.2018 Místo konání
akce: Hospodářská komora hlavního města Prahy, Nám.
Franze Kafky 7, Praha 1 Zveme Vás na odpolední se... 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018? – INOVACE
BANKOVNÍCH INSTRUMENTŮ
DISKUZNÍ SETKÁNÍ Datum akce: 24.04.2018 Místo konání
akce: Deloitte, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8-Karlín  

FINPROJEKT 2018

Projekt roku v podnikových financích! 

 Z A J Í M A V O S T

Česká platební bilance skončila v rekordním
přebytku
Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech
ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, za
loňský rok skončil podle předběžných úda... 

Podle průzkumu KPMG chce letos devět z
deseti firem zvýšit mzdy
Devět z deseti firem chce letos zvýšit mzdy a více než
polovina podniků bude nabírat nové zaměstnance. Optimistů
mezi manažery ale rychle ubývá. Vyplý... 
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