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Tomáš Nekvapil

K čemu je flexibilní rozpočet?

Trendy v (mobilní) Business
Intelligence v ČR

Stal jsem se nedávno svědkem rozhovoru mezi
controllerem a vedoucím útvaru. Tématem bylo
dodržení rozpočtových limitů nákladů útvaru v
položkách, kter...

Česká asociace pro finanční řízení ve spolupráci s
Controller Institutem uskutečnila na jaře tohoto roku
dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit...

ROZHOVOR
Alena Kropíková

Dnes odpovídá...
Vánoční setkání se blíží! Hostem je Petr
Papánek!
„Život v Rusku mi pomohl lépe pochopit běh a
kontinuitu světa,“ říká Petr Papánek, manažer Johnson
Controls Interior, společnosti podnikající v segmen...

SLOVNÍK

AKCE

Smlouvy - klíčové změny po
rekodifikaci (webinář)
Kvalitní smlouvy jsou bezesporu jedním z předpokladů
úspěšného podnikání. Seminář, který se koná
29.11.2013 Vás seznámí s klíčovými změnami v
úpravě u...

Vánoční setkání členů CAFIN
Srdečně Vás zveme na tradiční setkání členů CAFIN,
které se uskuteční 12. prosince 2013 v Hotelu Troja.

Alokace nákladů

ZAJÍMAVOST

Alokace je přiřazení příslušné položky nákladů
jednotlivým objektům. Tímto objektem může být
podnikový výkon či útvar, ale i činnost, aktivita,
invest...

Jak dlouho trvá v Evropě úhrada
pohledávky?

Manažer
Manažer je člen podniku, který zpravidla řídí jiné
osoby. Pojem manažer se neváže na určitou úroveň
v hierarchii podniku. Management je řízení komple...

Vystavením faktury odběrateli nic nekončí.
Ekonomická krize zvýšila nároky firem na prověřování
odběratelů a řízení pohledávek. S jakými lhůtami pro
p...
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