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pokladníc a približne stovka pokladničných dokladov bola vytvorená
prostredníctvom online registračných pokladníc. (Zdroj: TASR)

VÚB banka vyplatí dividendy

Pripravuje sa nový systém verejného obstarávania

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky rozhodlo, že dividenda pre
akcionárov zo zisku za rok 2018 bude vo výške 9,64 € na každú akciu s
menovitou hodnotou 33,20 €. Valné zhromaždenie tiež rozhodlo o
rozdelení zisku za rok 2018 v celkovej výške 156 286 087,96 €, z čoho
približne 80 % pridelilo na dividendy akcionárov a približne 20 % do
nerozdeleného zisku podľa návrhu predstavenstva. (Zdroj: TASR)

Duslo Šaľa skončilo minulý rok so stratou
Spoločnosť Duslo Šaľa hospodárila v roku 2018 so stratou 7,301 mil. € pred
zdanením. Tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb dosiahli 418,485 mil.
€. Prevádzkové náklady dosiahli 434,137 mil. €. Spoločnosť zaznamenala
záporný prevádzkový hospodársky výsledok 5,747 mil. € a finančnú stratu
1,554 mil. €. Najväčší negatívny vplyv na výsledky firmy mal výrazný
nárast ceny zemného plynu v druhom polroku 2018. (Zdroj: SME)

DDS Stabilita dosiahla zisk 491 tis. €
Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita dosiahla za minulý rok čistý
zisk 491 tis. €. V porovnaní s rokom 2017 tak čistý zisk firmy stúpol o
131 %, teda o 278,6 tis. €. Celkové výnosy spoločnosti za vlaňajšok
predstavovali 4,4 mil. € a celkové náklady 3,8 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Volkswagen ponúka zachovanie pracovných miest
Vo Volkswagene sa začalo kľúčové rokovanie s odbormi o mzdách.
Tohtoročné kolektívne vyjednávanie sa však odohráva v radikálne
odlišnej situácii, ako tomu bolo pred dvoma rokmi. Kým pred dvoma
rokmi Volkswagen Slovakia prudko expandoval, aktuálne škrtá pracovné
zmeny a znižuje počet zamestnancov. Volkswagen teraz núka odborárom,
že zachová 12-tisíc miest na obdobie 5 rokov a zvýšenie miezd o 3 % ročne.
(Zdroj: Trend)

Firma EU Poultry patrí medzi najväčších potravinárov
Spoločnosť EU Poultry, ktorá v obci Horné Saliby pri Galante spracúva
hydinové mäso z ukrajinských chovov, sa za dva roky svojej existencie
zaradila medzi dvadsať najväčších potravinárskych firiem na Slovensku.
Jej tržby z predaja vlastných výrobkov v minulom roku dosiahli 64,8 mil. €
a oproti roku 2017 boli takmer päťnásobne vyššie. Zisk firmy medziročne
stúpol o 1,4 mil. € na vyše 1,7 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Tretí blok Mochoviec bude pripravený v lete
Dokončenie atómky v Mochovciach, ktorá sa stavia už od roku 2008, sa
posúva a predražuje. Problémom pri dostavbe Mochoviec zostáva
financovanie ďalšieho navýšenia dostavby elektrárne. Analytici hovoria o
niekoľkomesačnom odklade spustenia reaktora a rastúcich nákladoch.
Môže pritom ísť až o stovky miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva bude
žiadať vysvetlenie a návrh ďalšieho postupu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Poisťovňa Ergo odchádza zo Slovenska
Poisťovacia spoločnosť Ergo predáva svoju slovenskú pobočku skupine
Generali. Transakciu, ktorá okrem prevzatia životného, neživotného a
kompozitného portfólia na Slovensku, zahŕňa aj predaj dvoch dcér v
susednom Maďarsku, musia ešte schváliť regulačné orgány.
(Zdroj: Pravda)

Oprava Gabčíkova stále nie je vyriešená
Vodohospodárskej výstavbe sa ani po zhruba roku a pol nepodarilo
ukončiť medzinárodný tender na generálnu opravu Vodnej elektrárne
Gabčíkovo. Štátny podnik nevedel konkretizovať, kedy by sa mohol tender
definitívne ukončiť. Predpokladaná hodnota zákazky na generálnu
opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo je 71,5 mil. €.
(Zdroj: SME)

V systéme eKasa je 132 tisíc dokladov
Od spustenia projektu eKasa, teda od 1. apríla, prijala Finančná správa SR
viac ako 132 000 pokladničných dokladov. Podnikatelia v tomto systéme
evidujú aktuálne tržby najmä prostredníctvom virtuálnych registračných

www.sims.sk

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejní
vyzvanie na projekt s názvom Systém verejného obstarávania. Prínosom
nového systému má byť elektronizácia všetkých fáz verejného
obstarávania a zníženie administratívnej záťaže. Projekt v hodnote
takmer 12,5 mil. € pripravil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a
nasadenie systému je plánované na rok 2022. (Zdroj: TASR)

Saldo zahraničného obchodu stúplo
Zahraničnému obchodu Slovenska sa v úvode tohto roka darilo. Prebytok
obchodnej bilancie totiž vo februári dosiahol 283,6 mil. €, čo v
medziročnom porovnaní znamenalo jeho zvýšenie o 69,5 mil. €.
Kumulatívne za prvé dva mesiace tak saldo zahraničného obchodu
Slovenska dosiahlo 593,1 mil. € a v porovnaní s rovnakým obdobím
vlaňajška stúplo o 344,1 mil. €. (Zdroj: SME)

Jedna banka nespĺňa požiadavky ECB
Jedna z bánk v eurozóne nespĺňa kapitálové požiadavky Európskej
centrálnej banky (ECB) na rok 2019. Bude čeliť obmedzeniam pri výplate
dividend investorom a odmien manažmentu. ECB žiadnu z bánk
nemenovala. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Ceny ropy sú na 5-mesačnom maxime
Ceny ropy vzrástli v utorok na nové 5-mesačné maximum. Na trhy totiž
naďalej pôsobia už známe faktory, ako znižovanie ťažby zo strany
Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a sankcie USA voči Iránu a
Venezuele, najnovšie sa však k tomu pridala aj eskalácia násilia v Líbyi.
(Zdroj: TASR)

Nemecký zahraničný obchod klesá
Nemecký vývoz aj dovoz vo februári klesli viac ako o 1 %. Aj keď pokles
vývozu bol o niečo miernejší než v prípade dovozu, v obidvoch prípadoch
sú údaje horšie, než sa čakalo, pričom vývoz klesol najviac za posledný
rok. To je ďalší signál, že najväčšia európska ekonomika zaznamená v 1.
kvartáli slabé výsledky. (Zdroj: TASR)

Írsko dúfa, že EÚ umožní odklad brexitu
Írsky premiér uviedol, že je presvedčený, že EÚ na svojom summite
umožní Británii ďalší odklad brexitu. Tiež nezabudol pripomenúť, že Írsko
sa nateraz pripravuje na odchod Británie z EÚ bez dohody. Zároveň však
dúfa, že sa realizácii takéhoto scenára na stredajšom mimoriadnom
summite EÚ v Bruseli podarí zabrániť. (Zdroj: TASR)

Čína zníži niektoré dovozné clá
Čína zníži dovozné clá na niektoré spotrebné produkty. Medzi ne budú
patriť napríklad počítače, knihy či bicykle. Čína a USA sú už zhruba rok v
obchodných sporoch, ktorých výsledkom bolo uvalenie vysokých
dovozných ciel na tovar druhej krajiny. V súčasnosti však Peking a
Washington opätovne rokujú a v rozhovoroch sa podarilo dosiahnuť
pokrok. (Zdroj: SME)

Rozhodnutie Boeingu zasiahlo akcie jeho dodávateľov
Rozhodnutie Boeingu o znížení produkcie zrazilo nadol akcie firiem v
leteckom priemysle, ktoré sa podieľajú na výrobe 737, pričom akcie
Meggitt, Melrose a Safran klesli o 1 až 2,5 %. Akcie európskeho konkurenta
Airbus vzrástli. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

O dlhopisy Saudi Aramco je veľký záujem
Investori vyjadrili záujem o kúpu prvých zahraničných dlhopisov najväčšej
ropnej firmy na svete Saudi Aramco za viac ako 30 mld. $. Firma pritom
podľa skorších informácií plánuje vydať dlhopisy len za asi 10 mld. $,
presnú výšku zatiaľ nestanovila. Dopyt po dlhopisoch firmy je považovaný
za ukazovateľ prípadného záujmu o akcie firmy v primárnej ponuke akcií,
uviedla agentúra Reuters. (Zdroj: Pravda)
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