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Srovnání výsledků 2013 a 2015 pozice Treasury specialista

Rekonciliace a konsolidace
Konsolidaci rozsáhlejší skupiny firem si lze dnes jen
těžko představit bez dobře nastaveného systému a
procesu rekonciliace, tedy odsouhlasení vzájemn...

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
na téma Podnikatelské startupy Ota
Novotný
V roce 2015 otevřela Vysoká škola ekonomická v
Praze xPORT Business accelerator. Nejen o startupech,
ale i o tom, jak tento akcelerátor vznikal a co ...

SLOVNÍK

Efekt z degrese fixních nákladů
Jedná se o vztah mezi fixními a celkovými náklady
podniku. Čím vyšší je podíl fixních nákladů na
celkových nákladech, tím větší výhodu podnik
realizuj...

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

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou
certifikovaných účetních a společností Schulmeister
Finance Professional Search již podruhé pro...

AKCE

Diplomovaný controller v novém
kabátě
Pokročilé metody a moderní trendy v controllingu Celý
cyklus je veden zkušeným a sehraným lektorským
týmem, který Vás zasvětí do teoretického minima ...
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Jan Roub, Accace

Employment in Czech Republic
Společnost Accace vypracovala zajímavý materiál
k problematice pracovního práva ve vybraných
evropských zemích, konkrétně v CEE regionu.
V prvním díl...

V bezkontaktním placení jsou Češi
absolutním lídrem Evropy
Ve srovnání patnácti evropských trhů si Česko pevně
drží první pozici. Nejvíce se jim blíží Poláci a Slováci.
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