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zmluvu uzavreli na 20 rokov. Spoločnosť plánuje rozšíriť sieť hotelov. V
rezorte už vybudovali nový hotel za 10 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

MetLife skončila so ziskom 16,4 milióna eur

Maloobchodné tržby v auguste 2018 ďalej rástli

Poisťovňa MetLife dosiahla v roku 2017 na Slovensku čistý zisk 16,4
milióna eur. Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do
budúcnosti, predstavovali 576,2 milióna eur. Poisťovňa ku koncu
decembra minulého roka vykazovala aktíva vo výške 814,7 milióna eur.
MetLife na Slovensku pôsobí 23 rokov. (Zdroj: TASR)

Zetor Engineering Slovakia vyvíja projekt Gerlach
Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia stojí za vývojom taktického
obrneného vozidla 4x4 Gerlach. Tento projekt má potenciál podporiť
domáci obranný priemysel a má šancu uspieť aj v exporte. Spoločnosť vie
výrobu rozbehnúť okamžite. Aktuálne zamestnáva 1200 ľudí. V minulom
roku dosiahla firma tržby 170-tisíc eur. Viac informácií o spoločnosti sa
dozviete na https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Podľa analytikov ide o oživenie spotreby. Nižšie tržby vykazuje iba
potravinový segment. Spotrebiteľská nálada je v súčasnosti nad
dlhodobým priemerom. V maloobchode sa tržby medziročne zvýšili o 3
percentá. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Akcie gréckych bánk oslabili
Prudké oslabenie svojich akcií zaznamenali grécke banky. Investorov
znepokojuje, že peňažné ústavy Grécka musia znížiť vysoký objem zlých
úverov pochádzajúcich z obdobia finančnej krízy. Najvýraznejšie straty
evidovali akcie Piraeus Bank a National Bank of Greece. (Zdroj: Pravda)

Taliani chcú znižovať deficit

Colníci odhalili podvody na DPH
Kriminálny úrad finančnej správy odhadol škody na 1,5 milióna eur.
Spôsobili ich spoločnosti pri podvodoch na dani z pridanej hodnoty.
V takýchto prípadoch hrozí páchateľom trest odňatia slobody až do
dvanásť rokov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Taliansky minister financií a hospodárstva Giovanni Tria ustúpil v otázke
výdavkových plánov. Rozpočtový deficit v pomere k hrubému domácemu
produktu sa po roku 2019 bude postupne znižovať. (Zdroj: Pravda)

OFZ investuje do biznisu s drevom

Americkí súkromní zamestnávatelia v hlavných odvetviach v septembri
vytvorili 230-tisíc miest. Prírastok pracovných miest bol najväčší za
posledných sedem mesiacov. Naznačuje silný ekonomický rast.
(Zdroj: SME)

Výrobca ferozliatin OFZ z Oravy rozvíja svoje investície. Tentoraz sa
zameral na drevársky priemysel. V obci Široká pri Oravskom Podzámku
postavili novú linku na výrobu peliet a brikiet. Projekt vyšiel firmu na 1,2
milióna eur. S novými pracovnými miestami zatiaľ nepočítajú. OFZ sa darí,
v minulom roku jej tržby stúpli o 61,3 percenta na 168,6 milióna eur. Viac
informácií o spoločnosti sa dozviete na https://platforma.sims.sk
(Zdroj: TREND/SIMS)

V USA pribudlo 230-tisíc pracovných miest

Inflácia v Turecku rýchlo rastie
Inflácia sa už zrýchlila na 15-ročné maximum. Líra klesla oproti doláru o 40
percent. Informácie zverejnil turecký štatistický úrad. (Zdroj: SME)

Po brexite nebude prijímať Británia všetkých

Vláda do okresu Košice investuje 71 mil. eur
Akčný plán rozvoja košického okresu schválila vláda v stredu. Na tento
účel odsúhlasila 71 miliónov eur. Cieľom je znížiť nezamestnanosť
a podporiť vytvorenie 822 pracovných miest. Tie by mali vzniknúť do roku
2022. (Zdroj: Webnoviny)

Veľká Británia plánuje po brexite prijímať ľudí s potrebnými zručnosťami.
Pre občanov Európskej únie nepripravujú žiadne výhody. Tí, ktorí budú
chcieť v krajine zostať, budú musieť preukázať svoje príjmy.
(Zdroj: Webnoviny)

Správa EIRA pozitívne hodnotí situáciu na Slovensku

USA musia zrušiť časť sankcií voči Iránu

Správa Hodnotenie investičných rizík v energetike (#EIRA2018) podporuje
záujem exekutívy EÚ pritiahnuť viac investícií do sektora energetiky.
Uvítali ju aj predstavitelia Európskej únie. (Zdroj: TASR)

SPF bude hospodáriť s prebytkom 8,48 mil. eur
Slovenský pozemkový fond by mal v roku 2019 hospodáriť s prebytkom
8,48 milióna eur, v rokoch 2020 a 2021 s prebytkami 8,40 milióna eur. V
roku 2018 by sa mal prebytok fondu pohybovať na úrovni asi 9,19 milióna
eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý predložil rezort hospodárstva.
(Zdroj: TASR)

Medzinárodný súdny dvor rozkázal USA zrušiť sankcie proti Iránu, ktoré sa
týkajú humanitárnych tovarov a produktov súvisiacich s bezpečnosťou
leteckej dopravy. USA sa pravdepodobne proti rozhodnutiu odvolajú.
(Zdroj: TASR)

Rusko očakáva rekord vo vývoze zemného plynu
Rusko počíta s ďalším rastom vývozu zemného plynu do Európy. Súčasne
USA tlačia na Európu, aby dovoz plynu z Ruska znížili. Moskva očakáva
výrazné zvýšenie exportu skvapalneného zemného plynu a počíta s tým,
že sa stane najväčším vývozcom LNG na svete. (Zdroj: TASR)

Poľská ekonomika vzrástla na 4,8 percenta

Autosalón v Nitre privíta 242 vystavovateľov
Autosalón Nitra sa uskutoční od 11. do 14. októbra a predstaví 30 noviniek
a 40 automobilových značiek. Medzi novinkami budú i také, ktoré
automobiloví fanúšikovia nevideli na svetovom autosalóne v Paríži.
Premiéru na Slovensku bude mať luxusný karavan Morelo Palace 88.
(Zdroj: TASR)

Poľský štatistický úrad uviedol, že hrubý domáci produkt vzrástol v roku
2017 o 4,8 percenta. V roku 2016 dosiahol rast 3 percentá. S vysokým
rastom rátajú aj v tomto roku. V druhom štvrťroku dosiahol 5,1 percenta.
(Zdroj: TASR)

10 percent podnikateľov neodovzdalo daňové priznanie

Nové opatrenie má podľa Európskej komisie zabezpečiť spravodlivé
podmienky pre výrobcov ocele z členských krajín Európskej únie.
(Zdroj: TASR)

Finančná správa rozposlala softwarningové upozornenie tým daňovým
subjektom, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmu právnických
osôb za rok 2017 v stanovenej lehote. Oznámenie odoslali približne 50 000
daňovým subjektom. Daňovú povinnosť si splnilo už 90 percent daňových
subjektov. (Zdroj: TASR)

TMR vstupuje v Čechách do golfového segmentu
Spoločnosť Tatry mountain resorts si od 1. novembra prenajíma Golf & Ski
resort Ostravice, Green Inn Hotel a Guest Restaurant Ostravice. Nájomnú
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EÚ predĺžila clá na oceľové rúry z Ruska a Ukrajiny

Tesco zvýšilo zisk o štvrtinu
Prvý polrok 2018 vykázal najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco
prevádzkový zisk 1,05 miliardy eur. V porovnaní s minulým rokom je to
nárast o 24,4 percenta. Podpísali sa pod to najmä výsledky
veľkoobchodného predajcu potravín Booker. Tesco túto spoločnosť
kúpilo minulý rok. (Zdroj: TASR)
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