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Sloužím, tedy jsem… (profesionál)

Průzkum: Spokojenost podniků s
nabídkou bankovních služeb - 3. část

Očima nepříliš vnímavého pozorovatele, lidé uvnitř
firmy se dělí na šťastné a šťastnější. Ti šťast- nější se
většinou nacházejí „na povrchu“ – tam, kd...

ROZHOVOR
Lenka Kovaříková, Česká asociace pro finanční řízení

Dnes odpovídá...
Vašek Bárta (PROFINIT)
CAFIN si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při
rozvoji finanční profese. Zajímají nás, jaké jsou
aktuální trendy na různých pozicích v rámci finan...

SLOVNÍK

Akcie
akcie Akcie je majetkový cenný papír, který potvrzuje
podíl jejího držitele (akcionáře) na základním kapitálu
akciové společnosti. Podíl na akciové s...

Strategie
Strategie je postup včetně specifikace požadovaných
zdrojů za účelem dosažení konkrétního cíle. Strategické
plánování se zaměřuje na odhalení existuj...

Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným
přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových
institucí napříč západním světem a ukáz...

AKCE

Controllingová akademie 2015
Pohledávky: právní minimum pro jejich
zajištění a vymáhání (aneb zaměřeno
na účinné postupy a prevenci rizik)
Snad...

ZAJÍMAVOST

Čínská aeroměsta
Vláda chystá rozsáhlé programy jak zastavit stagnaci
čínské ekonomiky. V plánu je výstavba zhruba 10
obřích měst s ekonomickou letištní zónou. Cílem j...

Rozdělení O2
Od června se společnost O2 Czech Republic a.s.
rozděluje na 2 samostatné společnosti. Díky rozdělení
tak vznikají 2 nové telekomunikační společnosti s...
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