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U. S. Steel odmení dobrovoľný odchod zamestnancov
Vedenie košických oceliarní U. S. Steel a odbory sa dohodli na
jednorazovom motivačnom programe na dobrovoľný odchod
zamestnancov z fabriky. Vzťahuje sa na tých, ktorí odrobili v spoločnosti
desať a viac rokov a požiadajú o skončenie pracovného pomeru dohodou.
(Zdroj: TASR)

Tatra banka ukončila prvý polrok so ziskom 57 mil. €
Tatra banka dosiahla v prvom polroku čistý zisk takmer 57 mil. €, čo
predstavuje medziročný nárast o 3,5 %. Čisté úrokové výnosy podľa
zverejnených informácií stúpli o 4,4 % na 140,02 mil. €. Naopak, čisté
výnosy z poplatkov a provízií poklesli o 5,1 % na 52,5 mil. €.
(Zdroj: Webnoviny)

Poisťovňa Generali skončila 1. polrok so zisku 1,8 mld. €
Zisk skupiny Generali v prvom polroku tohto roka medziročne vzrástol o
34,6 % na 1,8 mld. €. Prevádzkový zisk bol na úrovni 2,7 mld. € pri
medziročnom raste 7,6 %. Čistý prírastok prostriedkov v životnom
poistení vzrástol na 7,4 mld. €, čo je medziročne o 29,5 % viac a technické
rezervy zo životného poistenia dosiahli hodnotu 358 mld. € pri
medziročnom raste 4,3 %. (Zdroj TASR)

Zdravotné poisťovne zaplatili za kúpele vyše 49 mil. €
Zdravotné poisťovne zaplatili v roku 2018 za kúpeľnú starostlivosť viac ako
49 mil. €. V kúpeľoch sa na ich náklady liečilo viac ako 66 000 ľudí. Vlani sa
v kúpeľoch liečilo 45 810 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
17 000 poistencov Dôvery a 3 529 poistencov Union zdravotnej poisťovne.
(Zdroj: TASR)

SIEA má na rozvoj energetických služieb 5 mil. €
Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je
vyčlenených 5 mil. €. Výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb,
ktoré umožňujú financovať energeticky efektívne opatrenia z úspor
nákladov na energiu, vyhlásila Slovenská inovačná a energetická
agentúra (SIEA) 2. augusta 2019. (Zdroj: SME)

NASES sa stala poskytovateľom dôveryhodných služieb
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa stala od
1. augusta Slovenskou národnou certifikačnou autoritou pre
poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Zodpovednosť za
vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov či pečatí prevzala
od Národného bezpečnostného úradu. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo vnútra obstaráva výpočtovú techniku
Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na dodanie výpočtovej
techniky v rámci modernizácie IT systému Evidence v predpokladanej
hodnote 305 785 €.
Projekt Modernizácia IT systému Evidence
spolufinancuje Európska únia. Zrealizovať sa má do konca roka 2020.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Ľudia začínajú byť pri úveroch opatrní
Slabšie ekonomické vyhliadky, ako aj opatrenia Národnej banky
Slovenska (NBS) v oblasti úverov sa pomaly začínajú prejavovať. Ľudia sú
podľa analytikov opatrnejší, čo spôsobuje pokles záujmu o úvery aj
napriek tomu, že viaceré banky prišli s letnými akciami a znížili sadzby.
Podľa údajov NBS úvery súkromnému sektoru vzrástli v júni tohto roka
medzimesačne len o 0,4 %. Medziročná dynamika sa znížila o 0,9 p. b. na
7,1 %. (Zdroj: Trend)

V systéme eKasa je 116 miliónov dokladov
Finančná správa zaevidovala v systéme eKasa už takmer 116 miliónov
pokladničných dokladov. Do systému pribudnú denne približne tri milióny
pokladničných dokladov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Tržby v maloobchode sa v júni 2019 v priemere znížili
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v júni tohto roka v maloobchode
medziročne znížili tržby o 0,4 %. Vývoj ovplyvnil nižšie tržby v
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maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,3 % a v maloobchode
so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 9,3 %.
Medziročne vyššie tržby boli hlavne v maloobchode s tovarom pre kultúru
a rekreáciu a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v
špecializovaných predajniach. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Čína po amerických clách zavedie protiopatrenia
Čína v piatok varovala, že podnikne protiopatrenia, ak USA zrealizujú
svoju hrozbu a zavedú ďalšie clá na čínsky import v hodnote 300 mld. $.
Čína v minulosti naznačila, že by mohla obmedziť vývoz vzácnych zemín,
ktoré sú životne dôležité pre technologický priemysel USA. (Zdroj: Trend)

USA vyzvali Britániu, aby upustila od digitálnej dane
Administratíva amerického prezidenta USA Donalda Trumpa informovala
Britániu, že dohodu o voľnom obchode nezíska, pokiaľ neupustí od svojho
návrhu na novú digitálnu daň pre veľké spoločnosti z USA. Británia totiž
vyhlásila, že plánuje zdaňovať príjmy internetových spoločností, ako sú
Google, Facebook a Amazon. (Zdroj: SME)

Amazon nechce platiť vo Francúzsku digitálnu daň
Americký internetový obchod Amazon plánuje preniesť náklady na novú
digitálnu daň vo Francúzsku na firmy, ktoré využívajú platformu
Marketplace pri hľadaní zákazníkov. Daň sa uplatňuje spätne, s
účinnosťou od 1. januára, vo výške 3 % zo zisku z on-line predaja
maloobchodníkom, tzv. tretej strane, ako aj z digitálnej reklamy a predaja
súkromných údajov. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Nová dohoda zvýši export hovädzieho mäsa do EÚ
Americký prezident Donald Trump ohlásil dohodu, ktorá zvýši export
hovädzieho mäsa do EÚ. Dohoda by podľa Úradu obchodného
predstaviteľa prezidenta USA mala takmer strojnásobiť bezcolný vývoz
hovädzieho mäsa z USA do EÚ zo 150 mil. $ na 420 mil. $. (Zdroj: TASR)

Ropnému koncernu Chevron vzrástol zisk o 26,4 %
Americký ropný koncern Chevron oznámil za 2. kvartál rast zisku o viac
ako štvrtinu na 4,31 mld. $. V rovnakom období minulého roka
zaznamenala spoločnosť zisk 3,41 mld. $. Tržby Chevronu dosiahli
38,85 mld. $. Medziročne to znamená pokles o 8 %. (Zdroj: TASR)

U. S. Steel v 2. štvrťroku zaznamenal pokles zisku
United States Steel Corporation zaznamenala za 2. štvrťrok 2019 čistý zisk
vo výške 68 mil. $. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a
amortizáciou (EBITDA) za 2. štvrťrok 2019 predstavoval 278 mil. $.
Segment U. S. Steel Europe vykázal za 2. štvrťrok 2019 stratu pred úrokmi
a zdanením (EBIT) vo výške 10 mil. $. (Zdroj: Pravda)

Čistý zisk Hondy dosiahol 172,3 mld. JPY
Japonská automobilka Honda oznámila za 1. kvartál súčasného
obchodného roka pokles zisku o 29,5 %, keď do výsledkov zasiahli
nepriaznivé kurzové vplyvy a klesajúci predaj áut na trhoch USA a Indie.
Prevádzkový zisk sa znížil o 16 % na 252,4 mld. JPY. Klesli i tržby, aj keď len
mierne. Dosiahli tesne pod 4 bil. JPY, čo znamená pokles o 0,7 %.
(Zdroj: TASR)

IAG dosiahla polročný zisk 806 mil. €
Spoločnosť International Consolidated Airlines Group (IAG), vlastník
britských aerolínií British Airways a španielskej Iberie, oznámila, že jej zisk
v 1. polroku klesol, aj keď jej tržby vzrástli. Zisk IAG za 1. polrok klesol o
42,8 % na 806 mil. €. Celkové tržby sa v 1. polroku zvýšili o 7,9 % na
12,09 mld. €. Tržby z prepravy cestujúcich vzrástli o 7,2 % na 10,65 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Poisťovňa Allianz dosiahla v 2. štvrťroku nárast zisku
Nemecká poisťovňa Allianz dosiahla čistý zisk za tri mesiace do konca júna
2019 2,1 mld. €, čo predstavuje nárast o 13,1 %. Tržby Allianz sa v 2. kvartáli
zvýšili o 6,1 % na 33,2 mld. € a prevádzkový zisk stúpol o 5,4 % na
3,2 mld. €. (Zdroj: TASR)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

