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Kurzy devizového trhu
1 EUR       25.600 CZK
1 USD       22.537 CZK
1 GBP       29.926 CZK
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 Č L Á N E K

Na co dát pozor při akvizici společnosti
Akvizice společnosti je pro mnohé investory velmi atraktivní
oblastí, může však být komplikovaná a časově náročná. Je
proto dobré pečlivě zvážit všech... 

Předávání osobních údajů do zahraničí
Předávání osobních údajů do zahraničí je v dnešním
globalizovaném světě velmi častým jevem týkajícím se
značného počtu mezinárodně fungujících společn... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Jaroslav Mrnka
Jaroslav Mrnka je jednatelem společnosti, která dodává
lankové systémy do mnoha významných světových
automobilek (Škoda Auto, Audi, Daimler, Volvo, As... 

Dnes odpovídá...
Nikola Hauserová
Každý člověk se v životě dostane do situace, kdy je zapotřebí
komunikovat s druhými tak, abychom prosadili své zájmy.
Důležité ovšem je při tom prosaz... 

 S L O V N Í K

Basel III (zvýšená regulace bank)
Jedná se o souhrnný set reformních opatření, jehož cílem je
zlepšit stávající regulaci, dohledová pravidla a způsob řízení
rizik v souvislosti s podni... 

Vnitřní kontrolní systém
Vnitřní kontrolní systém je souborem kontrolních postupů.
Zahrnuje všechny politiky a postupy přijaté managementem
účetní jednotky, které mají napomáh... 

 S T U D I E

Controllingový panel 2018 - průzkum
Jaká je aktuální pozice controllingu v českých podnicích? Na to
Vám odpoví průzkum, který probíhal od června do srpna
2018. Do průzkumu se zapojilo ce... 

 A K C E

diskuzní setkání CFO panel
poslední 2 volná mista v této jedinečné akci! Datum akce:
25.03.2019 Místo konání akce: DOCK 01, Voctářova 5, 180 00
Praha 8 

seminář TRENDY V EXPORTNÍM
FINANCOVÁNÍ
Datum akce: 27.03.2019 Místo konání akce: Česká spořitelna
a.s. 

seminář INFOR BIRST BUSINESS
INTELLIGENCE
Jeden z partnerů CAFINu – Sophia Solutions – Vás zve na
seminář s názvem Infor Birst Business Intelligence 

konference 22. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM
Připravte se na budoucnost: Rezervujte si ve Vašem
kalendáři 23. – 24. května 2019, přijeďte na zámek Štiřín, ať
Vám neuteče 22. ročník oblíbeného se... 

konference 17. TREASURY FÓRUM

KONFERENCE Datum akce: 06.06.2019 

 Z A J Í M A V O S T

Akcie Boeingu zažily největší propad od
útoků z 11. září
Už druhá fatální nehoda poslední generace letounu Boeing
737 během několika měsíců vyvolala strmý pád akcií
amerického výrobce letadel. 

Spojené státy posílily svou pozici největšího
vývozce zbraní
Více než třetina všech zbraní, které byly v posledních pěti
letech vyvezeny do zahraničí, se vyrobila ve Spojených
státech amerických. Vyplývá to ze z... 
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