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Enterprise Performance Management and
Strategy Execution
There is confusion in the marketplace about the term,
Performance Management. Just Google the term and you
will see what I mean.

ROZHOVOR
Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci
finančního oddělení. V roce 2013 jsme zaštítili za podpory
Komory certifikovaných účetních a ...

AKCE

Certifikovaný finanční manažer

Dnes odpovídá...
Tomáš Hájek (Unify s. r. o.)

Přirovnáme-li úlohu finančního manažera k roli lodivoda,
který má udržet svoji firmu v bezpečné vzdálenosti od
bouří a nepohody, pak současná situace ...

Tomáš Hájek je po celou svou profesní kariéru věrný
koncernu Siemens AG. Co mu 16 let praxe v této firmě
přineslo? Jaké jsou jeho zkušenosti a co dnes...

Controllingová akademie

SLOVNÍK

Řízení treasury
Řízení treasury představuje vrcholové řízení všech
finančních záležitostí, tvorbu vnitřních a vnějších zdrojů
pro financování podniku, řízení měn a pe...

Treasury
Oddělení treasury se angažuje ve finančním řízení
podniku s hlavním cílem optimalizovat likviditu firmy a
zmírňovat finanční rizika. To zahrnuje inkas...

Vzdělávacím cyklem Controllingová akademie Vám
nabízíme přehledný kurz moderního controllingu
a controllingového řízení zaměřený na využití v praxi. ...

ZAJÍMAVOST

Spojené státy přitvrdily sankce vůči
Rusku
USA uvalily další postihy vůči Rusku. Tentokrát však míří
na strategické ekonomické objekty země. Odborníci se
shodují, že nové kolo sankcí je mnohem ...

Světovou ekonomiku čeká rychlejší růst
míní šéfka MMF
Šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine
Lagardeová poodhalila závěry globální prognózy MMF. Na
finanční konferenci v jižní Francii naznačila, že ...
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