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Odpovědnost za neuzavření smlouvy

Průzkum: Spokojenost podniků s
nabídkou bankovních služeb - 2. část

Dva měsíce jsme dohadovali kontrakt za několik desítek
milionů korun, utratil jsem desetitisíce za poradce, banky,
znalce apod., odsouhlasili jsme si ...

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
David Mansfeld: Budování regionálního
centra sdílených služeb
S centrem sdílených služeb společnosti Johnson &
Johnson je již od počátku jeho fungování spojeno jméno
Davida Mansfelda. Pro časopis CAFINews pos...

SLOVNÍK

Durace
Durace je významný ukazatel, který se používá při řízení
úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za kterou
investor získá veškeré budoucí příjmy...

Rozpočet
Rozpočet je kvantitativní výkaz na stanovené časové
období, který zahrnuje plánované výnosy, náklady, aktiva,
závazky a peněžní toky. Může být stanov...

Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným
přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových
institucí napříč západním světem a ukáz...

AKCE

CAFIN DAY 2015 - poslední volná místa
Co všechno se vejde do 24 hodin s CAFINem? Datum
28.5.2015 (od 16hod) -29.5.2015 (do 16hod), Legner
Hotel Zvánovice V termínu 28. – 29. 5. 2015 jsme...

Controllingový panel 2014 - webinář
Přinášíme unikátní výsledky průzkumu Controllingový
panel 2014, realizovaný asociací CAFIN a rakouským
Controller Institutem. Přihlaste se na webinář ...

ZAJÍMAVOST

Privatizace českých podniků
Ministr financí Babiš by rád privatizoval některé ryze
české podniky. Privatizací by se tak do státní kasy dostalo
několik desítek miliard korun. Babi...

Zisk O2 klesá, příjmy manažerů ale
vzrostly. Kvůli propouštění
I přes pokles zisku se příjmy představenstva, dozorčí rady
a vrcholného vedení telekomunikační firmy O2 Czech
Republic (O2 CR) v loňském roce meziročn...
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