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Kurzy devizového trhu
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27.420 CZK
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25.569 CZK
1 GBP
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Výsledek minulého měsíce: 2 + 3i...?

Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Co neumíme změřit, nelze ani úspěšně řídit. V případech,
jako je získání nového zákazníka prostřednictvím první,
výrazně zlevněné referenční dodávky, ...

ROZHOVOR
Lenka Kovaříková, Česká asociace pro finanční řízení

Průzkum: Spokojenost podniků s nabídkou
bankovních služeb - 1. část
Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným
přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových
institucí napříč západním světem a ukáz...

Dnes odpovídá...
Radomír Mika (STOMIX)

AKCE

Do rubriky "Představujeme nové členy" jsem před časem
vyzpovídala pana Radomíra Miku - CFO ve společnosti
STOMIX, která využívá v rámci CAFIN firemní ...

Chcete si rozšířit obzor v oblasti finančního řízení? Máte
vlastní náměty na témata, o kterých byste rádi hovořili s
odborníky? Připravujeme pro vás p...

SLOVNÍK

SOUTĚŽ: Projekt roku 2015 v podnikových
financích

Dividenda
Dividenda je označením pro prostředky vyplácené
emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáře. Jde
o částku vyplácenou akcionářům ze zisku nebo ...

Hospodárnost
Hospodárnost je získávání zdrojů příslušné kvality a
kvantity za minimální cenu. Jedná se o výchozí kriterium
racionality při vynakládání ekonomických...

CAFIN DAY

Dokončili jste zajímavý projekt v oblasti controllingu nebo
finančního řízení, který přispěl k zefektivnění systému
řízení či úspoře nákladů? Přihlast...

ZAJÍMAVOST

Německé instituty zvedly odhad letošního
růstu Německa na 2,1 procenta
Přední německé, rakouské a švýcarské ekonomické
instituty zvýšily odhad letošního růstu německé ekonomiky
na 2,1 procenta z dosavadní prognózy 1,2 pro...

Prodej nových aut v EU rostl v březnu
nejrychleji za poslední rok
Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii vzrostl
v březnu o 10,6 procenta na 1,604 milionu.
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