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Za minulý rok zaznamenala spoločnosť zisk vo výške 864-tisíc eur, čo je
v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 20 percent.
(Zdroj: Hospodárske noviny/SIMS)

Tatrabanka prichádza s Tvárovou biometriou
Tatrabanka prináša ako prvá z bánk inováciu Tvárová biometriaTB.
Funkcionalita umožní klientom iných bánk stať sa klientom Tatrabanky
cez svoj mobil. Je to vôbec prvá inovácia, vďaka ktorej vie banka overiť
neklienta rýchlo a bezpečne. Tento spôsob umožňuje budúcim
zákazníkom si hneď založiť bežný účet či požiadať o úver bez návštevy
pobočky. (Zdroj: Stratégie)

Na trh splátkového predaja vstupuje Poštová banka
Po akvizícii spoločnosti Amico Finance, banka posilní svoje postavenie
a stane sa štvorkou na trhu. Súčasťou stratégie banky sa tak stáva
splátkový predaj. Kúpu musí ešte schváliť Národná banka Slovenska.
(Zdroj: Stratégie)

V Trebišove začnú s výrobou veľkoobjemových vakov
Nový investor v Trebišove je spoločnosť CONROP patriaca do združenia
BR GROUP z Českej republiky. CONROP sa zaoberá výrobou
veľkoobjemových vakov určených pre špecifické náročné aplikácie
vrátane skladovania a dodávky sypkých materiálov v stavebníctve. Prácu
vo výrobe nájde 220 ľudí, výška investície nateraz známa nie je.
(Zdroj: webnoviny.sk)

Rodinná firma Tenarry recykluje odpad aj zo zahraničia
Spoločnosti Tenarry narástli tržby v minulom roku na 1,9 milióna eur.
Medzinárodne pôsobiaci podnik sa venuje nielen recyklácii plastov, ale aj
charite. Patria medzi najvýznamnejších spracovávateľov plastových fliaš.
Voči konkurencii sa vymedzujú najmä inováciami, napríklad modernou
optickou separačnou linkou. Podiel exportu na tržbách je 80 percent.
(Zdroj: Forbes/SIMS)

ZAHRANIČIE
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 prvého pol roka. (Zdroj: TASR)

Čínske spoločnosti investujú na Ďalekom východe
Záujem o investície do projektov na ruskom Ďalekom východe majú
čínske spoločnosti. Spolupracovať plánujú v prioritných oblastiach,
napríklad v energetike. (Zdroj: Ria Novosti)

V Čechách pribúda zamestnancov s kratším úväzkom

PALMA sa vrátila k výrobe oleja
S výrobou oleja z domácich surovín začína opäť značka PALMA.
Testovacie obdobie spustili v auguste, oleje zo slovenskej produkcie sa na
pultoch objavia v októbri. Spoločnosť dosiahla za prvý polrok 2018 tržby
10,2 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6,7 percenta.
V minulom roku mala spoločnosť tržby 21,4 milióna eur. Najvyššie tržby
dosiahla v roku 2018, a to 43,9 milióna eur. Po tomto období začali klesať.
(Zdroj: webnoviny.sk/SIMS)

Kúpele z Brusna mieria do konkurzu
Súd začal konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka
Kúpele Brusno. Kúpele napriek neistote z posledných rokov po celý čas
pracujú v bežnom režime. Liečia poistencov všetkých zdravotných
poisťovní i samoplatcov. Kúpele sa v konkurze na krátky čas ocitli už v
minulosti, a to v roku 2014. Do existenčných problémov sa dostali po tom,
čo nevládali splácať pôžičku od financujúcej banky, ktoré použili na
komplexnú rekonštrukciu a prístavbu wellness centra. V minulom roku
zaznamenali tržby vo výške 3,2 milióna eur, EBITDA bola na úrovni mínus
424-tisíc eur. (Zdroj: Hospodárske noviny/SIMS)

Slovensko vyčerpalo prvú miliardu z eurofondov
Peniaze investované z tohto operačného programu tvoria takmer
polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.
Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a výstavby SR. K plánovaným
výstupom projektov OPII patrí 140 km diaľnic a rýchlostných ciest, 300 km
ciest I. triedy, 40 km železničných tratí, 18 km električkových tratí a 116
vlakov a vozidiel MHD. (Zdroj: MDV SR)

Slovenskú ekonomiku ťahajú aj cudzinci
Srbi,
Ukrajinci
aj
Rumuni sú
pracovnou
silou
najmä
v elektrotechnických, strojárskych a automobilových podnikoch. Z miezd
cudzincov plynú do štátnej kasy dane aj zdravotné odvody. Aktuálne
pracuje na Slovensku približne 60-tisíc cudzincov, z priemerného hrubého
platu tisíc eur, štát inkasuje 244 eur mesačne. To predstavuje 175 miliónov
eur ročne. (Zdroj: Pravda)

Mrva & Stanko víno eviduje nárast ziskov
Spoločnosť Mrva & Stanko bola jedna z prvých vinárstiev, ktorá sa
rozhodla presadiť v konkurencii zahraničných vín. Na slovenskom trhu
pôsobí 21 rokov. Veľkým úspechom pre firmu bolo získanie ocenenia
Šampión výstavy na Vinalies Internationales Paris či Objav roka za
Winemaker’s cut. Chardonnay z ich produkcie bolo ako prvé zo Slovenska
zaradené medzi sto najlepších Chardonnay sveta.
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Počet zamestnancov s kratším pracovným úväzkom v Čechách pribúda,
v porovnaní s Európskou úniou je to nízky počet. V ČR to predstavuje
hodnotu 7,3 percenta, v EÚ 20,3 percenta. (Zdroj: ČTK)

Konkurent Netflixu získal investíciu za miliardu dolárov
NewTV je konkurenčná streamovacia televízia. Na jej spustenie a
licencovanie obsahu z najlepších štúdií v Hollywoode pôjde 900 miliónov
dolárov. Za streamovacou televíziou stoja americkí podnikatelia Jeffrey
Katzenberg a Meg Whitmanová. (Zdroj: Bloomberg)

EÚ a Austrália plánujú obchodnú dohodu
Európska únia chce čo najskôr uzavrieť dohodu o voľnom obchode
s Austráliou a Novým Zélandom. V júli sa uskutočnili prvé rokovania.
(Zdroj: aktuality.sk)

Taliani chcú predať podiel v banke Monte Paschi
Taliansko vlastní 68-percentný podiel v Monte dei Paschi di Siena vďaka
finančnej pomoci ešte v roku 2016. Svoj podiel v najstaršej banke na svete
chce teraz predať. (Zdroj: TASR)

Priemysel v Španielsku spomalil
Rast priemyselnej produkcie v Španielsku sa počas júna spomalil. Zvýšil
sa len o 0,5 percenta, pričom v máji narástol o 1,3 percenta. Najviac sa
znížila výroba energií, produkcia spotrebného tovaru. (Zdroj: TASR)

Moneta Money Bank klesol čistý zisk o 3,4 percenta
Prvý polrok priniesol Moneta Money Bank pokles čistého zisku o 3,4
percenta, teda na 2,121 miliardy českých korún. Objem hypoték pre české
domácnosti poskytnutých bankou vzrástol o 42,3 percenta. Prevádzkové
náklady banky stúpli o 3,1 percenta, a to na 2,4 miliardy českých korún.
(Zdroj: ČTK)

Rast vývozu z Číny počas júna narástol
Ani americké clá neovplyvnili export z Číny. Vývoz sa zrýchlil o 12,2
percenta, zvýšil aj dovoz, a to o 27,3 percenta. Dovoz rástol vďaka
vyššiemu domácemu dopytu. (Zdroj: ČTK)

Akcie Sberbank a VTB klesli
Nová hrozba sankcií pre Rusko spôsobila oslabenie rubľa. Voči doláru
oslabil o 1,1 percenta na 64,17 RUB/USD, čo je najmenej od 19. júna. Akcie
najväčších ruských bánk VTB a Sberbank klesli. Či nové opatrenia USA
zavedie zatiaľ nie je isté. (Zdroj: TASR)
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