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ČLÁNEK

STUDIE

Dodavatelsko-odběratelské ﬁnancování a
jeho perspektivy v České republice (část
2/2)

Výzkum systémů podporujících
strategickou výkonnost podniku

Efektivní řízení pracovního kapitálu je ve většině výrobních
i nevýrobních společností ve světě významnou prioritou
ﬁnančního managementu. Navzdory tomu, že rozvinuté
země světa v současnosti prožíva...

Cílem výzkumu bylo zjistit kde, kdy, jaké StratSystémy se
používají a s jakým efektem. Prezentované výsledky se
opírají o data z internetového dotazníkového šetření mezi
150 tuzemskými podniky, které zaměstnávaly alespoň 50
zaměstnanců.

Tomáš Nekvapil

AKCE

True controller
Znáte nějakou jinou profesi, kde vám ani nejvyšší možný
kariérní postup neumožní rozhodovat o věcech, které se
kolem vás dějí?

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Jiří Láznička
Dalším naším členem, kterého jsme rádi vyzpovídali, je
ﬁnanční ředitel společnosti M a v e l, a. s. Jiří Láznička. Jiří
se po zkušenostech na Ministerstvu zemědělství rozhodl
pro další studium, a to až v daleké Austrálii. Po svém
návratu nastoupil ...

SLOVNÍK

Cíl
Cíl je budoucí stav, o jehož dosažení usilujeme a který je
popsán z hlediska obsahu, času a rozsahu. Jedná se de
facto o jednoznačně speciﬁkovaný výs...

IT pro FINANCE: Nahlédněte do programu
IT pro FINANCE 2017 už zná svůj program. Připravily ho
pro Vás odborníci z Ernst & Young, Hewlett Packard
Enterprise, INEKON SYSTEMS, Microsoft Cz...

Pracovní snídaně: Které profese uspějí v
digitalizované Evropě?
Které profese uspějí v digitalizované Evropě? Přijďte
diskutovat s Ditou Přikrylovou, zakladatelkou společnosti
Czechitas, která pomáhá ženám uspět ve světě IT a
Martinou Dlabajovou, poslankyní Evropského parlamentu.

ZAJÍMAVOST

CAFIN představuje: ACCACareers
ACCA (the Association of Chartered Certiﬁed Accountants)
spravuje portál ACCACareers.com, kde najdete aktuální
volné pozice v ČR.

Just-in-time

Víte, jaké dopady bude mít nová směrnice
Rady EU „ATAD“ na vaší společnost?

„Just-in-time“ je systém, který má za cíl poskytovat
výrobky a součástky na základě požadavky zákazníka
nebo dalšího výrobního stupně a nikoliv vyrábě...

Dne 1. ledna 2019 nabyde v platnost nová směrnice Rady
EU proti agresivnímu daňovému plánování (ATAD), která
bude pro některé české daňové poplatníky ...
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