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Kurzy devizového trhu
1 EUR
26.760 CZK
1 USD
25.053 CZK
1 GBP
31.725 CZK

15. Treasury Forum
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám
Dnes odpovídá...Marian Jelínek
Analýza citlivosti
13 let v Evropské unii: Česko vs. Slovensko

ČLÁNEK

STUDIE

Opravné položky k nepromlčeným
pohledávkám

AKCE

Opravné položky k pohledávkám z hlediska účetního
představují přechodné snížení hodnoty pohledávky, u
které existuje určité riziko, že daná pohledávka...
Jan Urban

Procesní řízení
Tradiční podoba organizace i řízení firem vychází z tzv.
funkcionálního přístupu. Jeho alternativou je procesní
organizace a řízení, k jehož přednoste...

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Marian Jelínek
Marian Jelínek je hokejový trenér a osobní kouč. Je
autorem několika úspěšných knih o lidské motivaci. Do
povědomí veřejnosti se však zapsal díky své ...

SLOVNÍK

15. Treasury Forum
Treasury Fórum je konference určená pro podnikové
specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk,
cash flow a řízení finančních rizik, ...

SAVE the DATE: CAFIN DAY
15.-16.6.2017
Nezapomeňte si zapsat do kalendáře termín. I letos se
můžete těšit na inspirativní diskusi. Do Křesla pro hosta
usedne pan Prof. Milan Zelený....

ZAJÍMAVOST

13 let v Evropské unii: Česko vs.
Slovensko
Česká republika i Slovensko jsou spolu v Evropské unii
skoro 13 let. Jak se oběma zemím v rámci EU vede, jak
se k EU staví a která země své členství v...

Analýza citlivosti

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny
je nejvyšší za 10 let

Analýza citlivosti je procedura modelování a stanovení
rizika, ve kterém se provádějí změny podstatných
proměnných za účelem stanovení efektů těchto z...

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se počátkem
dubna dál výrazně zvýšila a její index se dostal na novou
nejvyšší úroveň za téměř deset let....

Rozpočtování s nulovým základem

Zájem o české zboží v zahraničí zůstává
silný

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

Zájem o české zboží zůstává v zahraničí velký.
Zahraniční obchod ale nebude tento rok táhnout
tuzemskou ekonomiku tolik jako v předchozích letech....
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