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WORKSHOP: Jak se připravit na vyjednávání a uzavření nové úvěrové smlouvy
Mohou nástroje Business Intelligence skutečně přispět ke snižování rizik při řízení výkonnosti firmy?
Radek Jaroš
Náklady období
PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 část IX. - Specialista reportingu
Nokia se vrací. S tabletem podobným iPadu

ČLÁNEK

STUDIE

Václav Houser, Inekon Systems s.r.o.

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE
2013 část IX. - Specialista reportingu

Mohou nástroje Business Intelligence
skutečně přispět ke snižování rizik při řízení
výkonnosti firmy?
Každý management je risk. … Každá firma je dva roky před
krachem. … Nezmizet z trhu - první stádium našeho úspěchu.
… Musíme dělat z měkkých znalostí ...

ROZHOVOR
Lenka Písařovicová, Česká asociace pro finanční řízení

Dnes odpovídá...
Radek Jaroš
Osobně se velmi těším na 4.12.2014, kdy proběhne Vánoční
setkání členů a příznivců České asociace pro finanční řízení.
Od 18hod. v hotelu Holiday Inn ...

SLOVNÍK

Náklady období

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

AKCE

WORKSHOP: Jak se připravit na
vyjednávání a uzavření nové úvěrové
smlouvy
Česká asociace pro finanční řízení pro Vás ve spolupráci
s Českou Asociací Treasury připravila odborný seminář na
téma Standardní úvěrová dokumentace ...

Vánoční setkání členů CAFIN: Zdolat cíle
není snadné. Obzvlášť pokud jsou mířené
vysoko
Tradiční Vánoční setkání členů asociace proběhne dne
4.12.2014 a hlavním hostem bude pan Radek Jaroš, člověk,
která má za sebou mnoho vrcholových výst...

Náklady, které souvisejí spíše s časovým obdobím než
s vytvořenými výrobky a službami. Jsou náklady, které
reprezentují vynaložení zdrojů nezahrnuté d...

ZAJÍMAVOST

Semi-variabilní náklady

Nokia se vrací. S tabletem podobným iPadu

Semi-variabilní náklady (smíšené náklady) mají jak fixní, tak
i variabilní složku. Fixní (strukturální) náklady jsou
vynaloženy na účetní období a v ...

Finská Nokia představila nový tablet, který má přímo
konkurovat iPadu Mini od společnosti Apple. O oživení
značky se snaží 6 měsíců poté, co prodala s...

Pět důvodů proč se bát o světové
hospodářství
Japonsko padá do recese a Evropě se také příliš nedaří. Jsme
na cestě k další globální krizi?
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