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Kurzy devizového trhu
1 EUR       25.570 CZK
1 USD       22.382 CZK
1 GBP       28.720 CZK
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Analytici: Za přebytkem rozpočtu je hlavně svižný ekonomický růst

 Č L Á N E K

Příklad na dovolenou: využití majetku z
pohledu odpisů -2.část
Znáte typ problému, o kterém se říká: „to by stálo za to někdy
promyslet… třeba o dovolené.“?Pokračujeme v druhé části
našeho praktického pojednání - ... 

Tahák (nejen) osobních investic (nejen) pro
finančního ředitele
Tahák (nejen) osobních investic (nejen) pro finančního
ředitele: Kovářova kobyla často chodí bosa. Denním chlebem
finančního ředitele či controllera j... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Martin Plachý - člen odborné rady CAFINu
Martin patří mezi nejmladší členy odborné rady CAFINu.
Přestože nás zná již delší dobu, v odborné radě je od roku
2015. Za jeho odborný názor, ve kter... 

Dnes odpovídá...
Ondřej Dvořák
Členem naší Asociace nemusí být pouze člověk z controllingu
nebo financí. Ondřej Dvořák je ředitelem produktového
managementu a inovací ve společnosti... 

 S L O V N Í K

Kalkulace životního cyklu
Tento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je
sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho
životní cyklus, za účelem r... 

Odpovědnostní účetnictví
Pro efektivní měření nákladů a výkonnosti musí být náklady a
výnosy přiřazovány těm jednotlivcům, kteří jsou zodpovědní za
jejich vznik. Systém, který... 

 S T U D I E

Platová studie 2017 - 12.část/ Manažer
interního auditu
V této části Platové studie 2017 představíme pozici - Manažera
interního auditu. 

 A K C E

konference 17. TREASURY FÓRUM

KONFERENCE Datum akce: 06.06.2019 

konference ŘÍZENÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI

KONFERENCE Datum akce: 07.02.2019 

 Z A J Í M A V O S T

Analytici: Za přebytkem rozpočtu je hlavně
svižný ekonomický růst
Důvodem přebytku rozpočtu za rok 2018 je zejména svižný
ekonomický růst a související růst mezd, shodli se
analytici. Rychleji podle nich rostly hlavn... 

Podmínky ve zpracovatelském sektoru
nejhorší od července 2016
Podmínky ve zpracovatelském sektoru v Česku se v prosinci
zhoršily na nejnižší úroveň od července 2016. 
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