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projektu

Systémové myšlení II
Struktura a chování K dobrému vychování patří plnění
slibů a tak se spolu nejprve podíváme na domácí
úlohu z minulého dílu. Jedno z možných řešení je...

ROZHOVOR
Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

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

AKCE

Dnes odpovídá...
Miloslav Bjalek

Řízení firemní výkonnosti v roce 2020
(WORSKHOP)

Continental Barum je jedna z nejznámějších českých
firem a úctyhodný zaměstnavatel Zlínského kraje. Její
produkty obsazují první příčky celosvětových ...

Motto akce: „Všechno by se mělo dělat tak jednoduše,
jak je to jen možné, ale ne jednodušeji.” (Albert
Einstein) CAFIN ve spolupráci se společností...
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Rozbřesk - Rublu se dýchá lépe, v
centru pozornosti jsou nyní ruské
banky

Jedná se o roční úrok placený z dluhopisů, který je
vyjádřený jako procento z nominální hodnoty
dluhopisu. Například dluhopis o jmenovité hodnotě
$1,...

Pracovní kapitál
Jedná se o aktiva, která jsou k dispozici pro provádění
dennodenních činností v podniku. Vyjadřuje se jako
rozdíl mezi oběžným majetkem a neúročenými...

Ruský rubl včera zastavil strmý pád. Na jedné straně
ocenil snahu vlády a centrální banky koordinovaně
reagovat na paniku posledních dní, především al...

V Praze se otevírá německý řetězec
Motel One
V budově finanční skupiny Penta v pražské ulici Na
Poříčí se rozbíhá provoz hotelu značky Motel One.
Český trh tak po delší době přivítal další zahran...
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