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Controllingový panel 2014

Uzavírání smluv mezi členem orgánu a
obchodní korporací
Nový zákon o obchodních korporacích zavedl od roku
2014 mimo jiné přísnější pravidla upravující uzavírání
smluv mezi obchodní korporací a členy orgánu...

ROZHOVOR
Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Dnes odpovídá...
Lucie Fricker (Amazon)
Dnešní host nás provede světem financí od
středoevropských zemí až za hranice východní Evropy.
Svou kariérní dráhu by nám Lucie Fricker mohla
představ...

Přinášíme souhrnné informace z každoročního
průzkumu controllingových pro- cesů, který realizuje
Česká asociace pro finanční řízení s rakouským
Contro...

AKCE

Daňová kontrola od A do Z (půldenní
seminář)
Daňová kontrola většinou představuje pro dotčené
osoby ne příliš příjemný zážitek. I v případě, že svoje
povinnosti plní dle litery zákona. Obavy však...

IT pro FINANCE (konference)

SLOVNÍK

Softwarová řešení pro finanční oddělení Praktické
IT KNOW-HOW pro: finanční ředitele / manažery
ředitele IT zástupce top management ...

Náklady ušlé příležitosti

ZAJÍMAVOST

Náklady ušlé příležitosti (náklady obětované příležitosti,
oportunitní náklady, alternativní náklady) vyjadřují
hodnotu obětované příležitosti, pokud ...

Dluhy domácností v červenci stouply

Relevantní a irelevantní náklady/výnosy
Pro podporu rozhodování mohou být náklady a výnosy
členěny podle toho, zda jsou relevantní pro konkrétní
rozhodnutí. Relevantní náklady a výnosy jsou ...

Podle České národní banky (ČNB) české domácnosti
dlužily bankám ke konci července 2015 zhruba 1,295
bilionu korun, což je o osm miliard více než v čer...

Nejžádanější profese za 10 let
Rychlé technologické změny jako je robotika, 3D tisk či
sdílená ekonomika zapříčiní v budoucnu zánik mnoha
pracovních míst, nicméně místo nich se vytv...
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