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Kurzy devizového trhu
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ČLÁNEK

STUDIE

Pavel Babiš, Martin Pokluda

Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Vlastní podnikové řešení pro reporting

Platová studie 2015

Kvalitní reporting, který má za úkol informovat o
podnikové výkonnosti, je jed- ním ze základních kamenů
efektivního řízení firmy. V současné době moh...

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou
certifikovaných účetních a společností Schulmeister
Finance Professional Search již po druhé pro...

ROZHOVOR

AKCE

Lenka Kovaříková, CAFIN

Dnes odpovídá...
Michal Rozehnal (Reporting.cz)
Přinášíme Vám další rozhovor ze série rozhovorů s členy
naší asociace CAFIN. Naše otázky tentokrát
zodpověděl Michal Rozehnal, který je CEO ve společn...

Finance PROTI it? NE, jeden tým!
Zveme Vás na odpolední seminář určený pro všechny,
kterých se dotýká oblast controllingu, reportingu
a plánování – manažery, finanční ředitele. A vezm...

Řízení měnových rizik

SLOVNÍK

Zabýváte se problematikou řízení měnových rizik? Jste
společnost s obratem nad 500 milionů Kč? Patří do Vaší
kompetence řízení financí společnosti? Př...

Analýza vztahu nákladů, objemu a zisku

ZAJÍMAVOST

Analýza vlivů prodejních cen a produktové skladby na
budoucí zisk v případě změn fixních a variabilních
nákladů. Výchozím momentem řešení těchto úloh...

Daň z cigaret v příštích třech letech
poroste

Zachování reálné hodnoty

Sněmovna schválila postupné zvyšování spotřební daně z
cigaret a dalších tabákových výrobků v dalších třech
letech.

Bude-li majetek nahrazen za vyšší cenu, než byla
původní pořizovací cena, nemá podnik ve chvíli, kdy
odepíše pouze pořizovací cenu možnost znovu poříd...

MMF: Světová ekonomika letos poroste o
3,1 procenta
Tempo růstu světové ekonomiky v letošním roce zpomalí
na 3,1 procenta z loňských 3,4 procenta. Ve své
podzimní prognóze to předpověděl Mezinárodní měn...
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