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Kurzy devizového trhu
1 EUR       25.855 CZK
1 USD       22.268 CZK
1 GBP       29.010 CZK

FINANČNÍ ODDĚLENÍ 4.0
Jak ze sebe vydolovat originální nápad
Dnes odpovídá...Pavla Rejnková Marklová
Měnové (kurzové) riziko
Firemní benefity: auto k soukromým účelům - daňový pohled
Německá minimální mzda by měla přesáhnout devět eur na hodinu

 Č L Á N E K

Jak ze sebe vydolovat originální nápad
Mozek každého z nás je jiný, je velmi komplexní, fascinující a
podává úžasné výkony. Někdy ho však k těm úžasným
výkonům musíme tak trochu „dokopat“.... 

Kdy Vám poslouží svěřenský fond
Svěřenský fond, jiným názvem trust, nebo často nesprávně
nazývaný svěřenecký fond, je v českém právním světě pořád
ještě relativní novinkou. Ve Velké ... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Pavla Rejnková Marklová
Poslední inspirativní rozhovor nám poskytla Pavla Rejnková
Marklová, která nejlépe ví, že být jednatelkou společnosti je
velká odpovědnost. Jaké to je... 

Dnes odpovídá...
Václav Novák: „Lidé jsou ochotni dřít, dáte-li
jim jejich příběh.“ 2. 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

Měnové (kurzové) riziko
Měnové (jinak také kurzové) riziko je možnost vzniku ztrát a
zisků vyplývajících z budoucích změn měnových kurzů. Při
měnovém riziku rozlišujeme někol... 

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví
(IFRS)
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) jsou
vytvářeny s cílem sjednotit jazyk ekonomického a finančního
světa tak, aby byly výkazy společ... 

 S T U D I E

Firemní benefity: auto k soukromým účelům -
daňový pohled
Téměř každý podnikatel, ať už se jedná o fyzickou, nebo
právnickou osobu, potřebuje pro výkon své činnosti osobní
automobil. Ten využívá vedení společ... 

Platová studie 2017 - 7.část/ Finanční účení
V této části Platové studie 2017 představíme první pozici -
Finanční účetní. 

 A K C E

FINANČNÍ ODDĚLENÍ 4.0

ACCA & CAFIN & Microsoft Vás zve na Business Breakfast. 

IT PRO FINANCE 2018

 Z A J Í M A V O S T

Německá minimální mzda by měla
přesáhnout devět eur na hodinu
Minimální mzda v Německu by měla příští rok stoupnout na
9,19 eura (238 korun) a do roku 2020 se dál zvýšit na 9,35
eura (242 korun). V současné době ... 

Podílové fondy letos spíše prodělávají,
nejhůře si vedou dluhopisové fondy
Podílové fondy letos v prvním pololetí vesměs mírně
prodělávaly. Nejhůře si vedly dluhopisové fondy, které ztratily
v průměru téměř tři procenta hodno... 
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