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V prezidentských voľbách zvíťazila Zuzana Čaputová

ČSOB dosiahla minulý rok zisk 74 mil. €
Československej obchodnej banke (ČSOB) v minulom roku vzrástol zisk na
74 mil. € zo 70 mil. € v roku 2017. Banka zaznamenala rast vkladov aj
úverov. Čisté úrokové výnosy vlani dosiahli výšku 206,5 mil. €, medziročne
stúpli len o 0,3 %. Čisté výnosy z poplatkov a provízií za rok 2018 vzrástli o
10,6 % na 69,5 mil. € najmä vďaka zmene v rámci stratégie obsluhy
prémiového segmentu. Výnosy celkom klesli z 288,9 mil. € v roku 2017 na
286 mil. € v roku 2018. (Zdroj: TASR)

Vo Volkswagene sa budú vyrábať luxusné autá
V bratislavskom Volkswagene by sa mali vyrábať najluxusnejšie výrobky
koncernu. Uviedol to premiér Peter Pellegrini po stretnutí s jeho vedením.
(Zdroj: Webnoviny)

Oficiálnou víťazkou druhého kola prezidentských volieb je Zuzana
Čaputová so ziskom 58,4 % hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 % hlasov.
Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu
financovania politických strán. (Zdroj TASR)

Európania najviac peňazí míňajú na bývanie
Európania míňajú zo svojho rodinného rozpočtu mesačne najviac na
bývanie, teda na elektrinu, vodu či plyn. Predstavuje to 24,2 % z ich
celkových výdavkov. Druhou najnákladnejšou položkou európskych
domácností je doprava (13 %), nasledujú potraviny a nealkoholické
nápoje (12,2 %), reštaurácie a hotely (8,8 %) a rekreácia a kultúra (8,5 %).
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
MMF nemá na krízu dostatok peňazí

Firma GA Drilling získala investora
Slovenská technologická firma GA Drilling uzavrela dohodu o financovaní
vo výške 4,2 mil. € s investičnou spoločnosťou Lead Ventures. Do GA
Drillingu investovala peniaze z fondov petrolejárskej a plynárenskej
skupiny MOL a maďarskej Eximbanky. V rámci dohody GA Drilling okrem
nových finančných zdrojov získa prístup k ťažobným vrtom, na ktorých
bude môcť v reálnych podmienkach otestovať svoju technológiu
Plasmabit na uzatváranie hlbinných vrtov. (Zdroj: Trend)

Spor medzi štátom a Pentou nekončí
Zástupcovia štátu v spore s Pentou chcú, aby o zisku zdravotných
poisťovní rozhodol Ústavný súd SR. Právne kroky štátu protistrana vníma
ako obštrukcie, ktorých účelom je naťahovanie času pred konečným
rozhodnutím v spore o takmer 412 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Niektorí konatelia s. r. o. sú daňovo diskriminovaní
Časť konateľov spoločností s ručením obmedzených (s. r. o.) je v
súčasnosti na Slovensku daňovo diskriminovaná. Dôvodom je podľa
poradenskej spoločnosti Grant Thornton chybné nastavenie zákona o
dani z príjmov. Rozdiel v daniach a odvodoch je aj medzi samotnými
konateľmi s. r. o., a to v závislosti od toho, či majú majetkový podiel.
(Zdroj: TASR)

Projek eKasa štartuje
Projekt eKasa, t.j. on-line pripojenie pokladníc na Finančnú správu za
takmer 18 mil. €, dnes začína. V prvej etape chcú daniari k eKase pripojiť
hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. O čosi neskôr by mal takto
fungovať aj maloobchod, služby a ostatné sektory. Projekt má nahradiť
doterajší systém elektronických registračných pokladníc, ktorých je na
Slovensku asi 230-tisíc. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Vláda pripravuje opatrenia pre automobilový sektor
Vláda začiatkom apríla predloží balíček opatrení pre celý automobilový
sektor, ktorý by mal garantovať predvídateľnosť legislatívneho a
podnikateľského prostredia. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Sociálnej poisťovni pribudli tisícky poistencov
Za posledný rok pribudli v evidencii Sociálnej poisťovne tisíce nových
poistných vzťahov. Počet zamestnávateľov sa pri porovnaní januára 2018
a januára 2019 zvýšil zo 177 956 na 182 904. Za rovnaký čas sa zvýšil počet
SZČO z 208 797 na 213 715. Ešte výraznejšie stúpol počet zamestnancov a
to o 14 732 na 1 955 020. Podobný nárast zaznamenala aj kategória
poistenci štátu, ktorá narástla o 14 993 (zo 181 148 na 196 141).
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Kreatívne vouchery sú rezervované v objeme 3 mil. €
Od spustenia národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu
na Slovensku sa do systému poskytovania kreatívnych voucherov
zaregistrovalo viac ako 600 mikro, malých a stredných podnikateľov. Na
služby kreatívcov si rezervovali prostriedky vo výške viac ako 3 mil. €.
Viacerí z nich už majú kreatívne vouchery aj preplatené. (Zdroj: TASR)
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Medzinárodný menový fond (MMF) nemá dostatočnú úverovú kapacitu
pre prípad, že vypukne nová rozsiahla finančná kríza na rozvíjajúcich sa
trhoch. Uviedol to šéf Banky pre medzinárodné zúčtovanie. (Zdroj: SME)

Fúzie a akvizície vo svete klesajú
Objem fúzií a akvizícií vo svete klesol v 1. kvartáli tohto roka takmer o
pätinu. Podpísala sa pod to Európa, kde obavy zo zhoršovania vývoja
ekonomiky a z možného neriadeného brexitu odradili viaceré firmy od
akvizícií a zaznamenala 67 % pokles. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Dlh českých domácností sa vo februári zvýšili
Dlhy českých domácností u bánk a družstevných záložní sa vo februári v
porovnaní s januárom zvýšili o 3,8 mld. CZK na 1,657 bil. CZK. Medziročne
bolo ich zadlženie vyššie o 110 mld. CZK. Dlhy firiem boli medzimesačne
nižšie o 6,2 mld. CZK a dosiahli 1,103 bil. CZK. V porovnaní s vlaňajším
februárom však vzrástli o 55 mld. CZK. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemecký štátny dlh klesol o 50 mld. €
Vysoké príjmy z daní a nízke úrokové sadzby pomohli v minulom roku
znížiť štátny dlh Nemecka o vyše 50 mld. €. Informovala o tom v piatok
nemecká centrálna banka Bundesbank. (Zdroj: TASR)

USA sú s priebehom rokovaní s Čínou spokojné
Spojené štáty a Čína sa vyjadrujú o niekoľkomesačných obchodných
rokovaniach optimisticky. Americký minister financií Steven Mnuchin
uviedol, že americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a on
viedli v Pekingu „konštruktívne“ rozhovory. (Zdroj: TASR)

Nálada spotrebiteľov v USA sa v marci zhoršila
Nálada spotrebiteľov v USA sa v marci nečakane znížila. Dôvodom bolo
zhoršenie hodnotenia aktuálnej situácie. Index spotrebiteľskej dôvery
inštitútu Conference Board v marci klesol na 124,1 bodu zo 131,4 bodu vo
februári. Ekonómovia počítali s nárastom indexu na 133 bodov.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nemecko podporí dobíjacie stanice sumou 1 mld. €
Nemecký spolkový minister dopravy Andreas Scheuer chce podporiť
budovanie súkromných elektrických dobíjacích staníc sumou vo výške 1
mld. €. Túto sumu žiada mimoriadne vyčleniť zo štátneho rozpočtu.
Peniaze chce získať na rok 2020. (Zdroj: TASR)

Nemecká metalurgia sa obáva krízy
Zamestnávatelia v nemeckom metalurgickom priemysle vidia
nebezpečenstvo krízy vo svojom odvetví. Problémom je americká colná
politika a nadchádzajúci odchod Veľkej Británie z EÚ. V oboch prípadoch
dôjde k sťaženiu podmienok pre nemecký export. (Zdroj: SME)

Japonsko zastavuje dovoz ropy z Iránu
Po zhruba troch mesiacoch nákupu japonské rafinérie oznámili, že
zastavujú dovoz ropy z Iránu. Japonsko je jednou z ôsmich krajín, ktorým
americký prezident Donald Trump poskytol 6-mesačnú výnimku na nákup
iránskej ropy po tom, ako od začiatku novembra uvalil na Teherán ďalšie
kolo sankcií, tentoraz aj na ropný sektor. (Zdroj: TASR)
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