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Jak rychle a levně udělat dostatečně efektivní manažersko-ekonomický reporting (příklad z podnikové
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Bostonská matice
Platová studie pro finanční pozice Srovnání výsledků 2013 a 2015 - pozice Finanční analytik
Inflace v Česku klesla v loňském roce na 0,3 %. Nejníže od roku 2003

ČLÁNEK

STUDIE

Tomáš Kryštůfek

Platová studie pro finanční pozice Srovnání
výsledků 2013 a 2015 - pozice Finanční
analytik

Jak rychle a levně udělat dostatečně
efektivní manažersko-ekonomický reporting
(příklad z podnikové praxe)
Představte si následující situaci. Firma Red Media s. r. o.,
která vyrostla ze start-upu, podnikající v oblasti reklamy na
internetu, za rok 2014 dosá...

ROZHOVOR
Olga Cechlová

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

AKCE

seminář: Minutové sazby v kalkulacích

Dnes odpovídá...
Roman Grunt (Farmak)

... cesta od nákladů pracovišť a TD ABC k manažerské
výsledovce Seminářem otvíráme sezónu kurzů a školení jaro
2016. Využijte příležitost a přijďte z...

Pracovní kariéru Romana Grunta mám možnost sledovat již
několik let. Patří do skupiny těch osob, kterým se podařilo
dosáhnout v rámci podnikových stru...

Webinář Platová studie 2015 (9.2.2016)

SLOVNÍK

Přijměte pozvání na webinář Platová studie 2015 (9.2.2016),
kde budou prezentovány výsledky exkluzivní studie mapující
aktuální trendy v odměňování za...

Bostonská matice

ZAJÍMAVOST

Bostonská matice je graf, který byl vytvořen Brucem
Hendersonem v roce 1968. Jejím cílem je pomoci podnikům
s analýzou jejich strategických podnikatel...

Inflace v Česku klesla v loňském roce na
0,3 %. Nejníže od roku 2003

Rozvrhová základna

Průměrná míra inflace za loňský rok dosáhla 0,3 procenta,
což je o desetinu procentního bodu méně než v roce 2014.

Rozvrhová základna (vztahová veličina nákladů) je faktor,
který způsobuje změnu v nákladech určité aktivity. S jednou
aktivitou může souviset více vzt...

Německý rozpočet skončil v rekordním
přebytku
Německo loni dosáhlo rozpočtového přebytku 12,1 miliard
eur (327 miliard korun), což je dvojnásobek toho, co vláda
očekávala. Peníze Berlín využije i ...
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