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PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE
2013 část VIII. - Hlavní účetní

Peněžní toky a jejich význam pro finanční
řízení
Je to již velmi dávno, někdy na počátku devadesátých let
minulého století, kdy se do podvědomí odborné veřejnosti
začaly „vkrádat“ pojmy, se kterými s...

ROZHOVOR
Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Dnes odpovídá...
Začátky controllingu v Česku aneb Jak to
bylo…Prof. Bohumil Král
Nebudeme upírat zásluhy panu Baťovi: měl důmyslný
systém řízení a organizace práce, který fungoval naprosto
skvěle a rozhodně by v porovnání s control...

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

AKCE

IT pro FINANCE (konference)
Softwarová řešení pro finanční oddělení Praktické
IT KNOW-HOW pro: finanční ředitele / manažery ředitele IT
zástupce top management ...

Workshop Moderní řízení profitability I. –
alokace nákladů

SLOVNÍK

Řízení profitability je jednou z klíčových úloh moderního
finančního řízení. V dnešní době je již poměrně obtížné
vystačit s řízením profitability spo...

Vnitřní kontrolní systém

ZAJÍMAVOST

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

Minimální mzda vzroste o 700 Kč.
Zaměstnavatelé jsou proti

Výnos do splatnosti

Současná výše minimální mzdy neumožňuje lidem, kteří za
ni pracují, důstojný život, míní premiér Bohuslav Sobotka.
Od nového roku její výše vzroste o ...

Výnos do splatnosti dluhopisu nebo jiného cenného papíru
s pevným úročením je vnitřní výnosové procento, které
získá investor, jenž dnes koupí dluhopi...

Potvrzeno: Česká konkurenceschopnost se
zvyšuje
Konkurenceschopnost České republiky roste. Nasvědčuje
tomu nedávné poskočení v žebříčku Světového
ekonomického fóra a nová zpráva Evropské komise. Pře...
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