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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       25.815 CZK
1 USD       22.041 CZK
1 GBP       29.363 CZK

16. TREASURY FÓRUM
Správná kalkulace je jako symfonie - 3. část
Dnes odpovídá...Jaroslav Kohoutek
Podniková politika
Platová studie 2017 - 5. část/ Finanční controller
V Česku do deseti let hrozí nedostatek vody, důvodem je i řepka olejka

 Č L Á N E K

Správná kalkulace je jako symfonie - 3. část
V této poslední části jsme přislíbili ukázat „pravidla
kompozice“ kalkulačního vzorce na jednoduchém příkladu.
Pojďme na to bez velkých okolků.... 

Vysílání zaměstnanců ze států EU do ČR
Problematika vysílání zaměstnanců v rámci EU se dotýká všech
zaměstnavatelů sídlících v Evropské unii, neboť téměř každý, ať
již pravidelně nebo ojedi... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Jaroslav Kohoutek
Prvním členem, kterého představujeme, je Jaroslav Kohoutek,
finanční ředitel společnosti DNS, a. s. Specializuje se na
controlling, jeho nasazení a vy... 

Dnes odpovídá...
Václav Novák: „Lidé jsou ochotni dřít, dáte-li
jim jejich příběh.“ 1. část
Když se řekne krizový manažer, mnozí z nás si na
žádného nevzpomenou. Úspěch, jakým je krok stranou těsně
před propastí, se většinou do historie nezap... 

 S L O V N Í K

Podniková politika
Časově nespecifikované a často nekvantifikované prohlášení
vymezující tendence, jaké bude organizace sledovat ve vztahu
k zainteresovaným skupinám. Úk... 

Řízení treasury
Řízení treasury představuje vrcholové řízení všech finančních
záležitostí, tvorbu vnitřních a vnějších zdrojů pro financování
podniku, řízení měn a pe... 

 S T U D I E

Platová studie 2017 - 5. část/ Finanční
controller
V této části Platové studie 2017 představíme první pozici -
Finančního controllera. 

Průzkum projektově řízených firem
(stavebnictví, technologické dodávky,
investiční celky) 1. část
V lednu 2018 provedl CAFIN miniprůzkum mezi projektově
řízenými firmami. Zúčastnilo se 23 firem, zejména činných v
oborech pozemního stavitelství, inž... 

 A K C E

16. TREASURY FÓRUM
Treasury Fórum je konference určená pro podnikové
specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash
flow a řízení finančních rizik, ... 

CAFIN DAY 2018
Ve dnech 14. – 15. 6. 2018 se uskuteční oblíbených a tradičních
24 hodin s CAFINem. Co jsme pro vás tentokrát připravili? 

 Z A J Í M A V O S T

V Česku do deseti let hrozí nedostatek vody,
důvodem je i řepka olejka
Česká republika je jedním z největších pěstitelů řepky olejky.
Více půdy osázené žlutou plodinou má v Evropské unii už jen
Estonsko. ... 

Warren Buffett: Lidé pořád nechápou, že
nákup bitcoinu není investicí
Investor a miliardář Warren Buffett přišel s kritickým výpadem
vůči bitcoinu. Na rozdíl od nákupu akcií, dluhopisů nebo
nemovitostí totiž Buffett nepo... 
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