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Slovenská sporiteľňa dáva zbohom billboardom
Slovenská sporiteľňa od augusta tohto roka nemá vo verejnom
priestranstve žiadnu reklamnú plochu a teda neprispieva k vizuálnemu
smogu vo verejnom priestore. Banka zároveň spúšťa historicky najvyšší
grant v rámci svojej nadácie vo výške 250 000 eur. (Zdroj: Stratégie)

Aplikácia Refundit je o niečo bližšie k realizácii

Streda 8. august 2018

napríklad v Londýne, Mníchove, Stuttgarte, Viedni či Budapešti.
Zakladateľom IDONY je Jozef Zajko. Firma funguje od konca roku 1989
a dnes má približne päťdesiat zamestnancov. Príjmy z exportu tvoria asi
40 percent celkových tržieb. (Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
Zisk UniCredit v 2. kvartáli vzrástol

Zjednodušenie vrátenia dane z pridanej hodnoty turistom
prostredníctvom digitálnej aplikácie Refundit je o niečo bližšie k realizácii.
Zástupcovia izraelského start-upu na pracovnom stretnutí rokovali s
Finančnou správou SR o postupe prác na príprave aplikácie. Spustenie
testovania sa plánuje na jeseň tohto roka. (Zdroj: TASR)

Čistý zisk najväčšej talianskej banky, z pohľadu aktív, za tri mesiace do
konca júna 2018 vzrástol na 1,22 miliardy eur z 945 miliónov eur v
rovnakom období minulého roka. Prispeli k tomu nižšie prevádzkové
náklady aj nižšie náklady na zlé úvery. Banka v uplynulom kvartáli
zatvorila 58 pobočiek a takmer dokončila svoj cieľ, ktorým je uzavretie 944
pobočiek. (Zdroj: TASR)

Zisk Poštovej banky vzrástol

Danske Bank vyšetruje prokuratúra

Čistý zisk Poštovej banky v prvom polroku tohto roka medziročne vzrástol
o 14,75 percenta na 34,44 milióna eur. Čisté úrokové výnosy banky stúpli
v prvom polroku o vyše dva milióny eur, na 82,2 milióna eur. Banka okrem
iného zaznamenala rast čistých výnosov nielen z poplatkov a provízií, ale
aj z dividend. (Zdroj: TASR)

Dánska prokuratúra vyšetruje skupinu Danske Bank pre podozrenie z
prania špinavých peňazí prostredníctvom estónskej pobočky. Podozrenia
sa týkajú transakcií v jednej estónskej filiálke vo výške niekoľkých miliárd
dánskych korún. (Zdroj: TASR)

Penta Real Estate opravuje Jurkovičovu tepláreň

Nemecká banka Commerzbank dosiahla za 2. kvartál čistý zisk vo výške
272 miliónov eur. V 2. kvartáli 2017 evidovala stratu na úrovni 640
miliónov eur. Výsledok v minulom roku ovplyvnili najmä náklady na
reštrukturalizáciu. (Zdroj: TASR)

Developer Penta Real Estate získal pozemky s národnou kultúrnou
pamiatkou pred desaťročím. K realizácii jej premeny dochádza až v týchto
dňoch. V bývalej priemyselnej budove vznikne nové kreatívne
multifunkčné prostredie. Projekt s rozpočtom 11,5 milióna eur dokončia
do dvoch rokov. (Zdroj: TREND)

Slovenská Datatree priniesla inováciu do bankovníctva
V akceleračnom programe Elevator Lab Challenge dostala ocenenie
slovenská spoločnosť Datatree za najinovatívnejší nápad v oblasti
bankovníctva. Spoločne s firmou GoodAI vytvorili automatizovanú
platformu finančného poradenstva s edukatívnymi správami. Platforma
zahŕňa pomoc klientom banky pri vytváraní úspor či sledovaní mesačných
výdavkov. Datatree zaznamenala v minulom roku tržby vo výške 99-tisíc
eur. (Zdroj: Tatrabanka / SIMS)

Slovenské elektrárne vyrábajú 82 % elektriny z jadra
Najväčší výrobca elektriny využíva počas horúčav výrobu elektrickej
energie z jadrových blokov. Viac ako 82 percent elektriny vzniká v jadrovej
elektrárni. Výkon je na úrovni 1800 megawattov. Jeden megawatt je výkon
potrebný pre zásobovanie 500 priemerných dvojkilowattových
klimatizácií. (Zdroj: TASR)

Prokuratúra zaistila Technopol
Prokuratúra zaistila nehnuteľnosti spoločnosti Technopol za 20 miliónov
eur vrátane rovnomenného vežiaku v bratislavskej Petržalke, ktorý majú
ovládať blízki stíhanému podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi.
Nehnuteľnosti sú na dosah schránkovej firmy Midas Investments, ktorá sa
objavuje v mnohých obchodoch podnikateľa. (Zdroj: TASR)

Techniku bude finančnej správe dodávať päť firiem
Aktuálne cez verejné obstarávanie vybrala finančná správa ďalších päť
spoločností, ktoré majú nasledujúce štyri roky finančnej správe dodávať
informačno-technologickú infraštruktúru. Ide o firmy Emm, s.r.o., Atos IT
Solutions and Services, s.r.o., Autocont SK, a.s., Datalan, a.s. a Slovanet,
a.s. Hodnota rámcových zmlúv je 17 miliónov eur bez dane z pridanej
hodnoty. Zmluvy s firmami uzavrela 31. júla. (Zdroj: SME)

Nábytkári z IDONY vyrábajú aj pre hotelové interiéry
Nábytkárska firma IDONA z Bánoviec nad Bebravou mala v minulom roku
tržby 4,6 milióna eur. K nárastu o 23 percent jej pomohol aj obchod
s hamburským koncernom Elbphilharmonie. Do najväčšej európskej
verejnej stavby posledného desaťročia dodali do vstupnej haly recepčné
pulty. Za sebou má však spoločnosť aj úspešnú dodávku nábytku pre
interiéry hotelov na Slovensku aj v európskych mestách,
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Commerzbank oznámila za 2. kvartál návrat k zisku

Rosnefť zdvojnásobil zisk
Najväčší ruský ropný koncern Rosnefť v 2. štvrťroku zdvojnásobil svoj čistý
zisk. Spoločnosť, v ktorej má 20-percentný podiel britský koncern BP,
oznámila, že za tri mesiace do konca júna 2018 sa jej zisk zvýšil na 228
miliárd rubľov (3,10 miliardy eur) z 81 miliárd v rovnakom období
predchádzajúceho roka. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť Nivea zvýšila tržby
Nemecká spoločnosť Beiersdorf, známa výrobou krémov Nivea, oznámila
za 1. polrok rast zisku pred úrokmi a zdanením o viac než 4 percentá. Tržby
vzrástli o necelé 3 percentá, ich rast však do veľkej miery ovplyvnili
nepriaznivé kurzové vplyvy. Zisk pred úrokmi a daňami (EBITDA) za prvých
šesť mesiacov dosiahol 585 miliónov eur. V rovnakom období
predchádzajúceho roka predstavoval zisk 561 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Zisk Deutsche Post DHL v 2. kvartáli klesol
Zisk nemeckej Deutsche Post DHL, ktorá je najväčšou európskou
poštovou a doručovateľskou spoločnosťou, v 2. štvrťroku 2018 klesol.
Čistý zisk Deutsche Post za tri mesiace do konca júna 2018 klesol na 516
miliónov eur zo 602 miliónov eur pred rokom. Tržby spoločnosti sa mierne
zvýšili na 15,03 miliardy eur z vlaňajších 14,81 miliardy eur aj napriek
nepriaznivým výkyvom menových kurzov. (Zdroj: TASR)

Pekári Penam majú rekordné tržby
Pekárenskej spoločnosti Penam patriacej pod skupinu Agrofert vzrástli
tržby na 3,6 miliardy českých korún. Zisk spoločnosti mierne klesol na 106
miliónov korún. (Zdroj: ČTK)

Nový dopravca bude lietať z Prahy do Šardžá
Od decembra tohto roku začnú lietať arabské aerolínie Air Arabia z Prahy
do Šardžá. Do tretieho najväčšieho mesta Spojených arabských emirátov
budú tak z Letiska Václava Havla lietať štyria dopravcovia.
(Zdroj: idnes.cz)

Ferrari je najziskovejšia značka
Najziskovejšou značkou spomedzi automobiliek je Ferrari. Za každé
predané auto má priemernú tržbu 280-tisíc eur a čistý prevádzkový zisk
69-tisíc eur. Také sú výsledky za prvý polrok. (Zdroj: TASR)
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