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Controlling a finance ve 21. století:
Přerostlé dítě opouští rodné hnízdo

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

Život controllerů před pár desítkami let mohl připomínat
pobyt dospělého dítěte v domě starostlivých rodičů, kde je
o vše postaráno. Stačilo posbírat ...

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou
certifikovaných účetních a společností Schulmeister
Finance Professional Search již podruhé pro...
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Dnes odpovídá...
Viktor Hrdina (Chief controller
Severočeské doly)

19. Controllingové fórum

Co může controlling dělat, když chybí vidina zářných
zítřků Rozhovor s Viktorem Hrdinou, Chief controllerem
Severočeských dolů o tématu, které zazní ...

SLOVNÍK

Finanční reporting
Účetnictví je někdy považováno za jazyk financí. Potom
můžeme finanční reporting prohlásit za nástroj
komunikace finančních informací, které mohou být...

Hlavní podnikový rozpočet
Hlavní podnikový rozpočet je rozpočtem, v jehož rámci se
integrují všechny dílčí rozpočty. Obvykle zahrnuje
rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozva...

Srdečně Vás zveme na 19. ročník Cotnrollingového Fóra
(26. - 27. 5. 2016, Hotel Sen, Senohraby u Prahy). Využijte
speciální cenu pro členy CAFIN a uše...

CAFIN DAY
Chcete si rozšířit obzor v oblasti finančního řízení? Máte
vlastní náměty na témata, o kterých byste rádi hovořili s
odborníky? Připravujeme pro vás p...

ZAJÍMAVOST

K výrobě elektřiny se kromě větru a
slunce a začne využívat i oceán
Americká startupová společnost Columbia Power
buduje vlnový generátor s názvem StingRAY, který by měl
plout na hladině moří a přeměňovat každou prochá...

Kontrolní hlášení zvoleno absurditou roku
2016
V online hlasování zvolila podnikatelská
veřejnost Absurditou roku 2016 povinnost podávat
takzvaná kontrolní hlášení.
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