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Kurzy devizového trhu
1 EUR
27.020 CZK
1 USD
25.556 CZK
1 GBP
31.929 CZK
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Finanční účetnictví pro manažery Díl 2:
Kurzové rozdíly a kurzové riziko

AKCE

Většina účetních by kurzové rozdíly označila za snadno
vysvětlitelnou záležitost. Tím víc se zdá překvapivé, jak
často dochází právě u nich k chybným ...
Lenka Lopatová

Implementace akčních plánů BEPS do
české daňové legislativy
Ministerstvo financí ČR vydalo dne 22. dubna 2016 v
reakci na evropskou směrnici ATAD dokument, jehož
cílem bylo vyvolat diskusi o implementaci jednot...

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
David Samek
Společnost ADASTRA se stala VIP členem CAFIN na jaře
2016 a již v květnu se partnersky zapojila do 19. ročníku
Controllingového fóra. Její zástupci sp...

SLOVNÍK

Komplexní řízení kvality
Integrovaný a komplexní systém plánování a kontroly
všech podnikových funkcí, který se snaží zajistit, aby
výrobky a služby splňovaly nebo převyšovaly...

Workshop: Jak lépe řídit personální
náklady?
Sophia Solutions vám poradí, jak lépe řídit efektivitu
investic do lidského kapitálu, jak zvýšit produktivitu či jak
snížit flukturaci zaměstnanců. ...

ZAJÍMAVOST

Kolik stojí novoroční předsevzetí?
Přestat kouřit, začít žít zdravěji, začít cvičit, více číst a
častěji chodit do divadla. Taky i další předsevzetí si lidé
každý rok dávají. Už málokdo...

Na opravy českých nádraží v roce 2017
půjde 600 milionů korun
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude letos
investovat do oprav a rekonstrukcí nádraží kolem 600
milionů Kč.

Obří továrna Tesly začíná vyrábět, i když
stavba není dokončená
Gigatovárna na bateriové články v Nevadě oficiálně
zahájila svůj provoz. Továrna kalifornské automobilky
Tesla Motors zde bude vyrábět baterie pro úlo...

Treasurer

Volkswagen loni navzdory emisní aféře
dosáhl rekordního prodeje

Treasurer je zodpovědný za finanční řízení podniku jako
celku. Je partnerem vlastníků podniku, který
spolurozhoduje o konkrétních způsobech střednědob...

Německý automobilový koncern Volkswagen loni
navzdory emisnímu skandálu zvýšil prodej o téměř 4 %
na rekordních 10,3 milionu vozů. Součástí firmy je i...

Vydává Česká asociace pro finanční řízení CAFIN, Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, info@cafin.cz, news.cafin.cz

