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Odpočet DPH v judikatuře Evropského
soudního dvora (ESD)

Průzkum: Spokojenost podniků s
nabídkou bankovních služeb - 5. část

Plátce má nárok na odpočet z přijatých zdanitelných
plnění v rozsahu, v jakém je použije pro účely plnění
zakládající nárok na odpočet. Jedná se o při...

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

ROZHOVOR

AKCE

Dnes odpovídá...
Stanislav Hájek (John Crane Sigma)

Konference: IT pro FINANCE

Strategie – slovo, které se poslední dobou skloňuje ve
všech pádech a váže se k němu řada přívlastků. Není se
čemu divit. Dlouhodobé zkušenosti zejmén...

SLOVNÍK

Analýza odchylek
Analýza odchylek, jinak řečeno porovnání plánovaných a
skutečných hodnot, je porovnání skutečných údajů a
výstupů s plánovanými hodnotami (tedy s tím,...

Krycí příspěvek/příspěvek k tržbám
Krycí příspěvek (příspěvková marže) je definován jako
přebytek výnosů nad náklady, které lze těmto výnosům
jednoznačně přidělit. Zřejmě nejvyužívaněj...

12 úspěšných projektů v podnikových financích:
inspirujte se! pro členy CAFIN (od osobního členství výše)
vstup ZDARMA Stačí si zarezervovat ve V...

Vzdělávací cyklus Diplomovaný conroller
Pravidla a best practice účinného controllingu!

ZAJÍMAVOST

OECD: Globální ekonomika se zotavuje,
eurozóna je zdrojem rizika
Podle varování Oraganizace pro hopsodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) se státy eurozóny do roku
2014 nedočkají hospodářského růstu a mohou tak
zbrzdi...

Škoda Auto dodala od roku 2007 na
čínský trh 1,5 milionu aut
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto prodala v
Číně od vstupu na čísnký trh 1,5 milionu svých vozů.
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