DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA
Hella Slovakia Signal-Lighting bude vyrábať svetlá pre PSA
Automobilový dodávateľ Hella Slovakia Signal-Lighting získal 8,5 ročný
kontrakt s francúzskym koncernom PSA, pre ktorý bude vyrábať milión
kusov svetiel ročne. Kontrakt bude tvoriť až 25 % obratu spoločnosti.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Domotron Holding získal 100 % podiel v českej firme Haidy
Slovenská technologická spoločnosť Domotron uskutočnila akvizíciu
českej konkurenčnej spoločnosti Haidy. Firma nechce špecifikovať kúpnu
cenu. Prostriedky na akvizíciu sú súčasťou Series A investície a celková
hodnota tohto investičného kola by sa mala dostať ku 4 mil. €. Financie sú
určené na medzinárodnú expanziu. (Zdroj: TASR)

Utorok 23. júl 2019

nemocníc, navrhnutý sankčný model vôbec nefunguje. V prvej etape,
ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 mil. €. V druhej
etape oddlženia bola suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie
viac ako 54,7 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

RRZ sa nezhoduje s MF SR v názore na vládne výdavky
Vládne výdavky rástli vlani rýchlejšie, než dovoľuje výdavkové pravidlo.
Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) je potrebné spustiť
korekčný mechanizmus, aby bol opäť rozpočet nasmerovaný k vyrovnanej
bilancii. V tomto názore sa však rozchádza s Ministerstvom financií (MF)
SR, ktoré hovorí o nevýraznej odchýlke v smerovaní k vyrovnanému
rozpočtu. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
UniCredit údajne zruší 10 tisíc pracovných miest

Počet zamestnancov v Mondi SCP stúpa
Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP plánuje počas
najbližších 12 mesiacov prijať viac než stovku zamestnancov. Počet
zamestnancov na trvalý pracovný pomer v ružomberských papierňach a
celulózkach prekročil číslo 1 300 a za posledné tri roky narástol o 200 ľudí.
(Zdroj: Trend)

UniCredit uvažuje o zrušení približne 10 000 pracovných miest, čo
predstavuje vyše 10 % z globálnej pracovnej sily banky. Prepúšťanie má
byť súčasťou nového biznis plánu koncernu, ktorý predstaví v decembri.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

Firma A.I.I. Technické služby podpísala zmluvu s hlavným mestom

Švajčiarska privátna banka Julius Baer Group oznámila za 1. polrok tohto
roka pokles čistého zisku o vyše pätinu. Čistý zisk banky dosiahol za
prvých šesť mesiacov 343,1 mil. CHF. V porovnaní s 1. polrokom minulého
roka to znamená pokles o 23 %. (Zdroj: TASR)

Mesto Bratislava a firma A.I.I. Technické služby podpísali rámcovú zmluvu
na letnú a zimnú údržbu komunikácií, dopravnej zelene a nakladanie s
odpadmi na území hlavného mesta. Kontrakt bude platiť do júla 2023 a
jeho hodnota je 49 mil. € (Zdroj: Hospodárske noviny)

Súkromný investor vybuduje zberňu starých vozidiel
Firma CSautovrak s.r.o. plánuje v Bošanoch vytvoriť prevádzku
autorizovaného pracoviska na zber a spracovanie starých vozidiel z
regiónu. V areáli chce zabezpečiť i zber železných a neželezných kovov.
Náklady na zriadenie prevádzky spoločnosť odhadla na 151 500 €.
(Zdroj: SME)

Švajčiarska banka Julius Baer Group zaznamenala pokles zisku

Česká firma OKD má za sebou ťažký rok
Čistý zisk spoločnosti Ostravsko-karvinské doly (OKD) vlani klesol medziročne
z 3,4 mld. CZK na 1,29 mld. CZK. Firmu postihol vlani v decembri výbuch
metánu v šachte ČSM, pri ktorom zahynulo 13 baníkov. Okrem toho sa ešte v
apríli objavili aj otrasy zeme, ktoré spomalili ťažbu. Ťažkosti spôsobuje aj
nedostatok pracovníkov a pokles predaja uhlia. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Automobilke Hyundai Motors vzrástol kvartálny zisk o tretinu

Sociálna poisťovňa vyplatila v 1. polroku 2019 z nemocenského poistenia
1 107 175 dávok v celkovej sume vyše 381 mil. €. Ošetrovné v 1. polroku
poisťovňa vyplatila v 100 428 dávkach a náklady dosiahli vyše 10,85 mil. €.
(Zdroj: TASR)

Juhokórejská automobilka Hyundai Motors oznámila rast zisku takmer o
tretinu, k čomu do veľkej miery prispel zvýšený predaj na domácom trhu
a v prípade zahraničných trhov priaznivé kurzové vplyvy. Čistý zisk za
obdobie apríl až jún dosiahol 919,3 mld. KRW, čo predstavuje medziročný
rast o vyše 31 %. (Zdroj: TASR)

SPF by mal v roku 2020 a 2021 hospodáriť s prebytkom

Philips Electronics dosiahol v 2. štvrťroku zisk 549 mil. €

Sociálna poisťovňa v 1. polroku vyplatila viac dávok

Slovenský pozemkový fond (SPF) by v roku 2020 mal hospodárenie
skončiť s prebytkom na úrovni 6,02 mil. €, v roku 2021 v hodnote 5,63 mil.
€ a v roku 2022 vo výške 4,67 mil. €. Vyplýva to z návrhu rozpočtu fondu.
(Zdroj: TASR)

Počet pracujúcich v potravinárstve sa vlani zvýšil len o 0,6 %
V potravinárskej výrobe v SR sa v roku 2018 zvýšil počet pracujúcich osôb
o 0,6 % na 50 800 osôb. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy Ministerstva
pôdohospodárstva SR za minulý rok. Priemerná mesačná mzda vo výrobe
potravín sa podľa agrorezortu vlani medziročne zvýšila o 7,9 % a dosiahla
úroveň 957 €. (Zdroj: TASR)

UPVII predstavil projekt portálu otvorených dát za 3,548 mil. €
Cieľom projektu Otvorené údaje 2.0 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu (ÚPVII) je viac zverejnených a jednoduchšie
dostupných údajov štátu je. Dvojročný projekt v hodnote 3,548 mil. € štartuje
na jeseň s prínosom pre podnikateľov, verejnosť i analytické útvary štátu.
(Zdroj: TASR)

Stále viac firiem neplatí štátu žiadnu daň z príjmov
Počet firiem, ktoré štátu neodviedli žiadnu daň z príjmov, výrazne narástol.
Nulu v daňovom priznaní za rok 2018 vykázalo dovedna 88 849 podnikov, čo je
o 64 220 firiem viac ako v daňovom priznaní za rok 2017. Ide tak o viac než
260-percentný medziročný nárast. (Zdroj: Trend)

Oddlžovanie nefunguje, nemocnice stále generujú dlhy
Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aj napriek
tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo tretie kolo oddlžovania
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Holandský výrobca spotrebnej elektroniky a zdravotníckej techniky
Philips Electronics dosiahol za 2. kvartál tržby v hodnote 4,67 mld. €. To
znamená rast o 9 % a v prípade porovnateľných tržieb o 6 %. Zisk pred
úrokmi, daňami a amortizáciou (EBITA) dosiahol 549 mil. €. Medziročne to
predstavuje rast o 14 %. (Zdroj: SME)

Zisk poskytovateľa služieb v ropnom sektore Halliburton klesol
Americká spoločnosť Halliburton oznámila za 2. kvartál prudký pokles
zisku, napriek rastu dopytu po jej službách na zahraničných trhoch.
Kľúčovým trhom pre Halliburton je však Severná Amerika a na tomto trhu
dopyt zaznamenal pokles. V 2. kvartáli dosiahol zisk 75 mil. $. Na
porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval zisk
Halliburtonu 511 mil. $. (Zdroj: TASR)

Nástup technologickej burzy STAR prekonal odhady
V Číne začala od pondelka fungovať nová technologická burza STAR, ktorá
by mala byť obdobou americkej burzy Nasdaq. Jej nástup prekonal všetky
odhady investorov. Akcie v jednom prípade zaznamenali rast až o 520 %,
čím sa kombinovaná hodnota firiem zvýšila o 44 mld. $. (Zdroj: SME)

Nemecká centrálna banka predpokladá pokles konjunktúry
Nemecká centrálna banka predpokladá, že v 2. štvrťroku došlo k zníženiu
tempa konjunktúry v krajine. Priaznivý vývoj ekonomiky zatiaľ stále
zabezpečoval vnútorný trh. Spotrebitelia pokračujú vďaka dobrej situácii
na pracovnom trhu v nákupoch. Experti v správe uviedli, že v poslednom
čase však prestali pôsobiť mimoriadne efekty, ktoré na začiatku roka ešte
podporovali konjunktúru. (Zdroj: TASR)
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