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STUDIE

Jan Žižka

Tereza Fixová

Formování firemní kultury jako nástroj zvyšování
výkonnosti organizace

Business Intelligence v oblasti rychloobrátkového
zboží

Pojem kultura je široký, mezioborový pojem, označující sdílený a
naučený způsob myšlení, cítění a chování, který vzniká v důsledku
adaptace sociálních...

Tereza Fixová se stala vítězkou prvního ročníku soutěže FINdiplomka
2016, která se zaměřila na nejlepší diplomové práce v oblasti
podnikové ekonomiky,...

Petr Vondraš

AKCE

Plánované změny v DPH
Novela DPH s plánovanou účinností od ledna se pozdržela ve
Sněmovně, takže se její účinnost posouvá až na duben. Nicméně
pokud bude schválena v navrho...

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Daniel Stabenow
Finanční ředitel společnosti Vibracoustic, pan Daniel Stabenow, se do
řad členů CAFIN přihlásil v létě 2016. Co ho k tomu vedlo, jaká byla
jeho kariér...

Dnes odpovídá...
Tomáš Kulich
Tomáš Kulich je členem již od samotného založení Asociace CAFIN.
Absolvoval mnohé odborné semináře a konference Controller
Institutu, kterých se účast...

Trendy ve finanční datové analýze v rámci
controllingu
Zveme Vás na workshop, který se bude konat v příjemných
prostorách společnosti Microsoft a je určen finančním manažerům,
controllerům a finančním anal...

ZAJÍMAVOST

ČNB v listopadu intervenovala proti koruně za 14
miliard Kč
Česká národní banka v listopadu pokračovala v intervencích proti
posilující koruně. Na devizovém trhu utratila za listopad zhruba 14
miliard korun za ...

Zisk Samsungu vzrostl o 26 procent
Zisky jihokorejské technologické společnosti se ve třetím čtvrtletí
letošního roku vyšplhaly o 26 procent v porovnání se stejným
obdobím loňského roku...

SLOVNÍK

Intelektuální kapitál
Znalosti, které mohou být použity pro vytváření hodnoty.
Intelektuální kapitál zahrnuje: lidské zdroje – kolektivní schopnosti,
zkušenosti a znalos...

Úrokové riziko
Úrokové riziko je vymezeno jako riziko ztráty z titulu nepříznivého
dopadu náhlé změny spotové bezrizikové výnosové křivky určité
měny. Jedná se o dop...
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