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VÚB má za 3 štvrťroky hospodársky výsledok 131,9 mil. €
Skupina VÚB dosiahla ku koncu tretieho štvrťroka tohto roka
pokles zisku. Medziročne sa znížil o 6,1 % na 131,mil. €. Ku koncu
septembra tohto roka banka mala celkový objem poskytnutých
úverov na úrovni 13,2 mld. €, medziročne sa zvýšili o 11,8 %.
Objem vkladov sa medziročne zvýšil o 3,5 % na 10,8 mld. €.
(Zdroj: TASR)
Slovenskej sporiteľni medziročne vzrástol zisk
Slovenská sporiteľňa ku koncu tretieho štvrťroka tohto roka
dosiahla nárast čistého zisku. Medziročne stúpol o 12,2 % na 141,6
mil. €. Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 7,6 % na 12,6
miliardy eur. Vklady vzrástli medziročne o 9,4 % na 13,6 miliardy
eur. (Zdroj: TASR)
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Podľa APZ bude zamestnávanie cudzincov jednoduchšie
Proces zamestnávania cudzincov bude jednoduchší a rýchlejší.
Tvrdí to Asociácia priemyselných zväzov (APZ), podľa ktorej sa
konanie na cudzineckej polícii vďaka novele zákona skráti
minimálne o polovicu v prípade okresov s nedostatkom pracovnej
sily. (Zdroj: TASR)
Inštitút hospodárskej politiky bude hodnotiť rozpočet
Inštitút hospodárskej politiky bude spolupracovať s organizáciou
International Budget Partnership (IBP) so sídlom vo Washingtone.
Budú hodnotiť transparentnosť rozpočtu Slovenska na rok 2019.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE

Tatry Mountain resorts zvyšuje počet dlhopisov
J&T BANKA ako manažér emisie dlhopisov emitenta Tatry
mountain resorts oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a
vydaných dlhopisov bol zvýšený na 70 tisíc.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Banka Crédit Agricole zaznamenala čistý zisk 1,10 mld. €
Francúzska banka Crédit Agricole oznámila, že v 3. štvrťroku 2018
dosiahla nárast zisku, vďaka vyšším príjmom väčšiny jej
obchodných divízií. Čistý zisk druhej najväčšej banky vo
Francúzsku z hľadiska aktív za tri mesiace do konca septembra
2018 vzrástol medziročne o 3,2 % na 1,10 mld. €. (Zdroj: TASR)

Národná diaľničná spoločnosť zaplatí 1,58 mil. € za váhu
Národná diaľničná spoločnosť chce vybaviť diaľnicu D2 a
pravostranné odpočívadlo Sekule váhovým systémom, ktorý by
mal určovať prekročenie rozmerových a hmotnostných limitov
nákladných áut. Na zákazku vyhlásili súťaž a jej cenu
predpokladajú vo výške 1,58 mil. €. (Zdroj: TASR)

Banky kupujú viac zlata
V treťom kvartáli tohto roka centrálne banky na celom svete
nakúpili zlato za 5,8 mld. $, celkovo asi 148,4 tony, čo je najviac od
roku 2015. Medziročne to predstavuje nárast o 22 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Volkswagen platí najväčšie dane
Volkswagen Slovakia sa stal opäť najväčším platiteľom daní na
Slovensku. Spoločnosť a jej spolupracovníci v roku 2017 odviedli
na priamych daniach a odvodoch 250,7 mil. €, čo je nárast o vyše
15 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)
Firma Nexis Fibers chce rozšíriť výrobu
Firma sa dohodla s mestom Humenné, že za podmienky udržania
podpory zo strany vedenia mesta deklaruje snahu o rozšírenie
výrobných kapacít vedúcich zároveň k zvýšeniu zamestnanosti v
podniku. (Zdroj: TASR)
Rádio Europa 2 vlastní Roman Korbačka
Oficiálnym vlastníkom slovenského rádia Europa 2 sa stal Roman
Korbačka. Pohyb vo vlastníckej štruktúre nastal po dokončení
akvizície viacerých staníc od francúzskej skupiny Lagardére
Group. Korbačka aktuálne vlastní 100 %. (Zdroj: Trend)
Výskumný ústav dopravný dostane 1,8 mil. € za štatistiky
Ministerstvo dopravy buduje vlastné analytické kapacity, aj
napriek tomu však s Výskumným ústavom dopravným uzatvoril
zmluvu na ďalšie dva roky. Úlohou ústavu bude pomáhať
ministerstvu s legislatívou, štatistikami a štúdiami. Dva roky
analýz od Výskumného ústavu dopravného budú stáť zhruba 1,8
mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Saldo zahraničného obchodu SR bolo kladné
Štatistický úrad SR informoval, že v septembri 2018 dosiahol
celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,98 mld. € pri medziročnom
raste o 5,2 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 5,8 % na
6,543 mld. €. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške
436,8 mil. €, teda bolo o 16,5 mil. € nižšie ako v rovnakom období
minulého roku. (Zdroj: TASR)
www.sims.sk

Fintech firmám vzrástol kapitál o 366 %
Aktuálnym najlepším fintech firmám sveta sa za posledných
dvanásť mesiacov navýšil objem ich kapitálu o viac ako 27 mld. $,
čo predstavuje 366 % nárast v porovnaní s minulým rokom.
V rebríčku Fintech 100 dominujú firmy, ktoré poskytujú
zákazníkom široké portfólio finančných služieb, tzv. "Multi’s". Z
hľadiska segmentov si najlepšie viedli firmy zamerané na
platobné riešenia. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
Najväčšia zaisťovňa Munich Re vykázala zisk
Nemecká zaisťovňa Munich Re, najväčšia na svete, potvrdila svoj
odhad zisku za rok 2018 po tom, ako sa v 3. štvrťroku dostala z
červených čísiel a vykázala zisk. Za tri mesiace do konca
septembra 2018 dosiahla čistý zisk 483 mil. €, zatiaľ čo v rovnakom
období vlani vykázala stratu vo výške 1,44 mld. € v dôsledku
veľkých strát z prírodných katastrof.
USA uvalia clá na čínske plechy
Podľa zdrojov agentúry Reuters americké ministerstvo obchodu
zavedie konečné antidumpingové a antisubvenčneé clá
v rozmedzí od 96,3 do 176,2 % na dovoz výrobkov z hliníkových
plechov z Číny. (Zdroj: SME)
Oceliareň Voestalpine zaznamenala prudký pokles zisku
Rakúska oceliarska spoločnosť Voestalpine oznámila za 2.
štvrťrok obchodného roka 2018/2019 pokles čistého zisku takmer
o 50 % na hodnotu 91 mil. €. Jedným z dôvodov je podľa firmy
rastúci protekcionizmus vo svete. (Zdroj: TASR)
Dopravcovi Wizz Air stúpli náklady a klesol zisk
Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air Holdings aj napriek
výraznému nárastu cestujúcich v 1. polroku finančného roka
2018/19 očakáva pokles zisku. Dôvodom sú vyššie náklady na
palivo. Za šesť mesiacov do konca septembra 2018 sa zisk pred
zdanením znížil medziročne o 1,7 % na 295,5 mil. €. (Zdroj: TASR)
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