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Sankce v oblasti správy daní v novém
kabátu
S účinností od 1. 1. 2015 došlo v oblasti sankcí v
rámci správy daní k pozitivním změnám, po kterých
odborná veřejnost volala již od samotné účinnosti...

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

Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Pokud zvažujete outsourcing v oblasti finančního
řízení, toto je JEDINÝ seminář na dané téma. Česká
asociace pro finanční řízení pro Vás ve spoluprá...

Dnes odpovídá...
Michal Mejstřík
Jeho zkušenosti ze soukromého a státního sektoru
jsou pro jednu či druhou skupinu nedocenitelné.
Zefektivňování procesů, hledání úsporných opatření,
r...

SLOVNÍK

Intelektuální kapitál
Znalosti, které mohou být použity pro vytváření
hodnoty. Intelektuální kapitál zahrnuje: lidské zdroje
– kolektivní schopnosti, zkušenosti a znalos...

Podniková politika
Časově ...

Řízení firemní výkonnosti v roce 2020
(WORSKHOP)
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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Rusku utíká kapitál a padá rating
Čistý odliv kapitálu z Ruské federace se v 4Q14 q/q
téměř zdesetinásobil na částku 73 mld. dolarů. Za
celý rok 2014 potom z Ruska odtekl kapitál za 15...
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