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ČLÁNEK

STUDIE

Dagmar Dominová

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

Controlling v kulturní organizaci
Hovořit o controllingu v divadle bude lidem „uvnitř“
připadat nemístné. V představách většiny zaměstnanců
divadla je vše, co byť jen vzdáleně souvisí ...

ROZHOVOR
Lenka Kovaříková

Dnes odpovídá...
Petra Iždinská (THERMAL-F)
Řady České asociace pro finanční řízení (CAFIN) se rozšířily
o dalšího zajímavého člena - Petru Iždinskou ze společnosti
THERMAL-F. Co hodnotí jako sv...

SLOVNÍK

Hrubá zisková marže
Hrubá zisková marže (jinak označované jako výsledek
z prodeje) jsou výnosy z prodeje snížené o náklady
prodaných výkonů vyjádřené buď jako absolutní h...

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

AKCE

14. ročník Treasury Fora, 8.6.2016
Miroslav Singer pod palbou Vašich otázek – jak hodnotí
dosavadní kroky ČNB na konci svého mandátu a jaký
očekává vývoj měnové politiky? Začínáme poodk...

CAFIN DAY 2016 ... aneb 24 hod s CAFIN
Nenechte si ujít volný na vstup*) na inspirativní setkání
členů CAFIN. Dojde nejen na odborné příspěvky, aktuální
témata, charismatické osobnosti, ale...

ZAJÍMAVOST

Rozpočtování s nulovým základem

České firmy jsou zatím v nákupu vozů s
alternativními pohony zdrženlivé

Rozpočtování s nulovým základem je metoda sestavování
rozpočtu, která vyžaduje, aby každá složka nákladů byla
stanovena, jako kdyby se aktivita, ke kt...

České firmy zatím stále pokulhávají za zahraničními trendy
při využití alternativních pohonů svých vozidel. Při nákupu
vozů s méně běžnými pohony jde ...

Velcí investoři podali v Německu
miliardovou žalobu na Volkswagen
Téměř 300 velkých investorů z celého světa podalo žalobu
na německý automobilový koncern Volkswagen.
Automobilku žalují kvůli údajnému porušení povinn...
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