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Jak funguje náš mozek

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE
2013 část V. - Vedoucí controllingu

Učení je celoživotní proces, který má hluboký význam
pro každého člověka. Žijeme v době rychlých změn a
obrovského růstu informací. To, co si přečteme...
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Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Dnes odpovídá...
Markéta Slavíková (Všeobecná zdravotní
pojišťovna)
Všeobecná zdravotní pojišťovna – kdo z nás by ji neznal?
Někdo osobně – je jejím pacientem –, někdo
z novinových titulků, které k ní mnohdy nejsou vůb...

SLOVNÍK

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...

Zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci
finančního oddělení. V roce 2013 jsme zaštítili za
podpory Komory certifikovaných účetních a ...

AKCE

Certifikovaný IFRS specialista
Kvalitní vzdělávání pro experty z financí a účetnictví!

Diplomovaný controller
Vzdělávací cyklus Diplomovaný controller představuje
kompendium znalostí a praktických dovedností pro
efektivní podporu manažerského rozhodování. Je u...

ZAJÍMAVOST

Česko proti trendu. Ceny nemovitostí na
minimu

Finanční reporting

Varování Mezinárodního měnového fondu o rostoucích
cenách nemovitostí, zdá se, pro Česko neplatí. Právě
naopak, sazby z hypoték klesají na nová minima...

Účetnictví je někdy považováno za jazyk financí. Potom
můžeme finanční reporting prohlásit za nástroj
komunikace finančních informací, které mohou být...

Papež se pustil do kritiky finančních
spekulantů.
Podle papeže Františka je nadále netolerovatelné, aby
zisky malé skupiny spekulantů poškozovaly životy tisíců
obyčejných lidí.
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