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35 % na 52 mld. €, zatiaľ čo 10 najväčších bánk v USA zvýšilo svoje zisky o
88 % na 138 mld. €. (Zdroj: SME)

STEFE SK odkúpila firmu V.I.Trade

Verejný dlh eurozóny aj EÚ sa vlani znížil

Holdingová spoločnosť STEFE SK, a. s., ktorá zastrešuje spoločnosti
skupiny STEFE v oblasti teplárenstva a energetických služieb, odkúpila
nitriansku spoločnosť V.I.Trade. Touto akvizíciou spoločnosť rozširuje
svoje pôsobenie v oblasti realizácií teplárenských projektov a dodávok
meracej techniky. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ŽSR sa chcú poistiť za takmer 9 mil. €
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa chcú poistiť na tri roky za
8,7 mil. €. Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, zákazku rozdelili na tri
časti. Poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia veci
živelnou udalosťou a poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu
má predpokladanú hodnotu 6 mil. €, poistenie strojov, strojných zariadení
a elektroniky 1,2 mil. € a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1,5 mil. €. (Zdroj: SME)

Zamestnanci U. S. Steel dostali neplatené voľno
Z dôvodu zhoršujúcich sa podmienok na trhu s oceľou sa vedenie
spoločnosti rozhodlo umožniť svojim zamestnancom čerpanie
pracovného voľna bez náhrady mzdy v čase od 17.04.2019 do 30.04.2019.
Koľko približne z 12 tisíc zamestnancov hutníckej fabriky ponuku využilo,
vedenie spoločnosti nekomentuje. (Zdroj: Pravda)

Pivovar Kaltenecker na seba podal návrh na konkurz
Šancu od veriteľov vo forme reštrukturalizácie Pivovar Kaltenecker
nevyužil a teraz sa sám posiela do konkurzu. Spoločnosť je aktuálne vo
veľkých dlhoch. Z účtovnej závierky za rok 2018 vyplýva, že záväzky
pivovaru prevyšujú jeho majetok o viac ako 1,1 mil. €.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

SZRB dosiahla vlani zisk 6,88 mil. €
Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB) sa v minulom roku darilo.
Za vlaňajšok dosiahla čistý zisk 6,88 mil. €. V porovnaní s predošlým rokom
ho takmer zdvojnásobila. V roku 2017 evidovala banka totiž zisk
3,48 mil. €. Banka vykázala naposledy stratové hospodárenie v roku 2012.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Príjmy z 2 % daní minulý rok vzrástli
Neziskové organizácie získali z 2 % daní za vlaňajšok celkovo viac ako
68 mil. €, čo je o takmer 5 mil. € viac, ako v predchádzajúcom roku. Desať
najväčších firemných nadácií spolu získalo takmer 11 mil. €, zatiaľ čo desať
najväčších občianskych neziskových organizácií iba približne polovicu.
(Zdroj: TASR)

Nezamestnanosť v marci klesla na 5,03 %
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v marci tohto
roka úroveň 5,03 %. V porovnaní s februárom 2019, keď bola 5,16 %, klesla
o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne sa znížila o 0,52 p. b..
(Zdroj: SME)

Dlh verejnej správy klesol viac, ako sa čakalo
Dlh verejnej správy Slovenska sa znížil už piaty rok po sebe. Ku koncu roka
2018 klesol na hodnotu 48,9 % HDP z predchádzajúcich 50,9 % HDP.
Lepšie než očakávané boli v minulom roku aj daňové a odvodové príjmy
verejnej správy, ktoré boli oproti schválenému rozpočtu vyššie o
407 mil. €, čo je 0,45 % HDP. (Zdroj: Pravda)

Slovenské domácnosti zaostávajú v sporení
Slováci majú v porovnaní s inými európskymi klientmi nasporené málo.
Finančné aktíva slovenských domácností dosahujú len približne 20 %
priemeru eurozóny. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Európske banky zaostávajú za bankami z USA
Najväčšie európske banky zaostávajú za svojimi rivalmi z USA z hľadiska
ziskovosti aj podielu na trhu. Ukázala to správa spoločnosti Ernst & Young.
Podľa dokumentu v roku 2018 stúpol zisk 10 najväčších bánk v Európe o
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Deficit verejných financií a verejný dlh eurozóny aj celej EÚ sa v roku 2018
v relatívnom vyjadrení znížili. Podľa Eurostatu v sa v eurozóne deficit
verejných financií vlani znížil na 0,5 % HDP z 1 % v roku 2017. V EÚ klesol
na 0,6 % z 1 % HDP. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Exxon Mobil dodá 1 mil. ton LNG firme Zhejiang Energy
Americký koncern Exxon Mobil podpísal dlhodobý kontrakt na dodávku
skvapalneného zemného plynu (LNG) pre čínsku spoločnosť Zhejiang
Energy. 20-ročný kontrakt so Zhejiang Energy zahŕňa dodávku 1 milióna
ton LNG. Cenu kontraktu spoločnosti nezverejnili. (Zdroj: TASR)

Banka Credit Suisse Group zvýšila štvrťročný zisk
Švajčiarska banka Credit Suisse Group ako prvá z veľkých európskych
bánk oznámila výsledky za 1. štvrťrok, v ktorom zaznamenala nárast
čistého zisku. Ten sa v prvých troch mesiacoch 2019 zvýšil na 749 mil. CHF
zo 694 mil. CHF pred rokom. Tržby pritom klesli na 5,39 mld. CHF z
vlaňajších 5,64 mld. CHF. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

EPH kupuje severoírske elektrárne
Energetický a průmyslový holding, a. s. (EPH) kupuje prostredníctvom
firmy EP UK Investments Ltd. od AES Corporation severoírske elektrárne
Ballylumford a Kilroot. Akvizíciou energetických zdrojov chce EPH posilniť
svoje postavenie na európskom trhu s elektrinou. (Zdroj: SME)

Whirlpool dosiahol za 1. štvrťrok zisk 471 mil. $
Americký výrobca domácich spotrebičov Whirlpool oznámil za 1. štvrťrok
vysoký rast zisku. Prispelo k tomu znižovanie nákladov, ako aj zvýšenie
cien produktov, ktorými si firma kompenzovala rast surovín a nákladov na
dopravu. (Zdroj: TASR)

Firme Harley-Davidson klesli tržby aj zisk
Americký výrobca ikonických motoriek Harley-Davidson zaznamenal
v 1. kvartáli 2019 pokles tržieb aj zisku. Čistý zisk sa v prvých troch
mesiacoch roka znížil na 127,95 mil. $ zo 174,76 mil. $ dosiahnutých
v rovnakom období minulého roka. Tržby spoločnosti sa v uplynulom
štvrťroku znížili na 1,20 mld. $ z 1,36 mld. $ v minulom roku.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Coca-Cola vykázala nárast štvrťročného zisku o 22 %
Americká nápojová spoločnosť Coca-Cola za 1. kvartál dosiahla čistý zisk
1,68 mld. $, čo predstavuje medziročný nárast o 22,63 %. Tržby sa zvýšili o
5 % na 8,02 mld. $. (Zdroj: TASR)

Procter & Gamble vzrástol zisk na 2,75 mld. $
Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble oznámil za
3. štvrťrok svojho finančného roka 2018/2019 nárast čistého zisku o 9 % na
hodnotu 2,75 mld. $. Tržby v uplynulom štvrťroku vzrástli o 1,1 % na
16,46 mld. $. (Zdroj: TASR)

Heineken predal viac piva, vzrástol mu štvrťročný zisk
Holandská pivovarnícka skupina Heineken zaznamenala v 1. kvartáli 2019
nárast zisku aj objemu predaného piva. Čistý zisk druhého najväčšieho
pivovaru na svete sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil na
299 mil. € z 260 mil. € v rovnakom období vlani. Pod tento výsledok sa
podpísal rast predaja takmer na všetkých trhoch. (Zdroj: TASR)

Grécko splatí MMF 3,7 mld. € predčasne
Grécka vláda požiadala Európsky stabilizačný mechanizmus o povolenie
splatiť časť z drahých úverov od Medzinárodného menového fondu (MMF),
a to vo výške približne 3,7 mld. €. Úvery MMF, ktoré Atény chcú splatiť
predčasne, vypršia neskôr v priebehu tohto roka a v roku 2020.
(Zdroj: SME)
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