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Employment Law in Ukraine

Geocontrolling
Mapy provázely člověka odedávna. Čím jsou staršího data, tím jsou
méně přesné, možná i úsměvné, ale o to možná půvabnější. Tato
doba již je ale beznad...
David Procházka

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
Po období relativního klidu byly nedávno vydány dva nové
standardy, které zásadním způsobem překopou zažité účetní
postupy ve dvou významných účetních...
Alexander Kozlov

Výkaz Cash Flow: co z něj opravdu vytéká?
Přehled o peněžních tocích je často řazen do jakési „druhé“ třídy
podnikových finančních výkazů. Tu první tvoří Její Veličenstvo
„Výkaz zisku a ztráty...

One of the most intransparent and complicated (and therefore also
most frequently violated) areas of Ukrainian legislation governs
Labour relations.

AKCE

Pracovní snídaně: Zpracovávejte účetní doklady
a finanční dokumenty co nejefektivněji
Vyřešte svoji noční můru: Zpracovávejte účetní doklady a finanční
dokumenty co nejefektivněji.

Vánoční setkání členů CAFIN (6.12.2016)
Zajímá Vás, jak nejlépe rozvinout svůj vlastní potenciál? A jak být
sám sobě koučem? A … fandíte rádi hokeji? Pokud jste minimálně
na dvě otázky odpov...

ZAJÍMAVOST
ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Martina Bláhová
V rámci letního osvěžení přinášíme rozhovor s Martinou Bláhovou,
která v současnosti působí jako controllerka v nadnárodní
společnosti Silver Standard...

SLOVNÍK

Insolvence
Neschopnost dlužníka platit své závazky ve lhůtách splatnosti.
Insolvencí se rozumí také neschopnost společnosti, sdružení nebo
jednotlivce dostát pl...

Likvidita
Likvidita je schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům
(de facto jde o okamžitou solventnost; solventnost je však
posuzována z dlouhodobého hle...

ČNB záporné sazby dlouhodobě nezavede,
shodli se analytici
Česká národní banka záporné sazby dlouhodobě nezavede, shodli
se na tom analytici oslovení ČTK. Mohlo by se tak podle nich stát
maximálně na období ně...

Tatra do září vyrobila více vozů, než stihla za
celý loňský rok
Automobilka Tatra vyrobila za první tři čtvrtletí letošního roku 876
vozidel. To bylo o 26 aut více než za celý loňský rok. Více než
1000 aut v jedno...

Ženy tvoří nadpoloviční většinu absolventů
vysokých škol
Z aktuálních dat Eurostatu, statistického úřadu EU, vyplývá, že více
než polovinu absolventů vysokých škol v EU tvoří ženy (58 %).
Stoupá přitom i poč...
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