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Načasování investic a jeho vliv na
dynamiku investičního procesu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE
2013 část I. - Daňový specialista

Správné načasování investice bylo vždy intuitivně chápáno
jako jeden z klíčových faktorů úspěchu. Podnikatelská praxe
ukazuje, že samotné rozhodnutí o...

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze
svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají
nás aktuální trendy na různý...
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finanční ředitelka, Synthesia, a. s.

CFO VISION

Dnes odpovídá...
Dagmar Šefčíková
Abolventka VŠE v Praze. Od r. 1986 pracuje v chemičce
Synthesia, a. s. (dříve VCHZ Synthesia Pardubice – Semtín).
Pracovala jako plánovačka, kalkulant...

SLOVNÍK

Projektový controlling

CFO VISION je diskusním setkáním finančních ředitelů,
majitelů firem a zástupců top managementu. Svěží pohled
na podnikové finance od uznávaných finan...
dolphin consulting s. r. o

Workshop Alternativní přístupy k Business
Intelligence a Plánování
Intenzivní tříhodinový workshop zaměřený na nové a v
českých podmínkách méně obvyklé způsoby implementace
a využití řešení Business Intelligence a Plá...

Projekty představují podnikatelské záměry s definovaným
začátkem a koncem, které vyžadují na strategické i
operativní úrovni samostatný controllingový...

ZAJÍMAVOST

Tržní podíl (absolutní, relativní)

Česko trápí rekordní nezaměstnanost

Absolutní tržní podíl je zpravidla měřen jako podíl tržeb
podniku nebo určitého produktu na obratu relevantního trhu
za určité vymezené období. Pokud ...

Poprvé v novodobé historii je v České republice bez práce
více než 600 000 lidí. Počet uchazečů o zaměstnání v lednu
vzrostl na 629 tisíc, což předsta...

Hrozí globální deflace? FED ani ECB strach
nemají
Slabý růst rozvíjejících se ekonomik může vyvolat
dezinflační vlnu napříč světovou ekonomikou, varují
ekonomové. Centrální bankéři však na poplach neb...
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