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zlepšenie podnikateľského prostredia. SNS navrhuje jej zníženie na 15 %.
(Zdroj: TASR)

Firma Supernius kupuje sieť Pet Center

Inflácia v eurozóne sa zrýchlila

Bratislavská rodinná firma Supernius z portfólia Tomáša Chreneka sa
chystá na kúpu maloobchodnej siete s chovateľskými potrebami
a krmivom pre zvieratá Pet Center. Kontrolu nad česko-slovenskou
dvojkou na trhu preberú cez svoju pražskú firmu Supernius Pet.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 260 mil. €
Skupina VÚB, člen skupiny Intesa Sanpaolo, dosiahla v roku 2018
prevádzkový zisk vo výške 260,1 mil. €, pomer nákladov a výnosov vo
výške 45 % a čistý zisk na úrovni 160,3 mil. €. Ku koncu decembra
minulého roka dosiahol celkový objem úverov 13,6 mld. €, pri
medziročnom náraste o 13,4 % a objem vkladov dosiahol úroveň
11,1 mld. €, čo predstavovalo medziročný nárast o 12,0 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa vo februári 2019
pravdepodobne zrýchlilo na 1,5 % z 1,4 % v januári. Napriek zrýchleniu
zostáva inflácia v euroregióne výrazne pod cieľovou úrovňou Európskej
centrálnej banky, ktorou je inflácia tesne pod hranicou 2 %. (Zdroj: TASR)

Priemysel eurozóny oslabuje
Aktivita v priemyselnom sektore eurozóny sa vo februári prvýkrát od júna
2013 zmenšila. Index nákupných manažérov, ktorý zostavuje agentúra
IHS Markit, klesol na 49,3 bodu z januárovej úrovne 50,5 bodu. Hodnota
indexu pod hranicou 50 bodov naznačuje, že aktivita v sektore oslabuje.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Dell Technologies vykázal v 4. kvartáli stratu

Online herne PokerStars a Full Tilt skončili
Kanadská spoločnosť Stars Group, ktorá PokerStars prevádzkuje, zároveň
stopne aj online kasíno PokerStars Casino, hry pod značkou Full Tilt a
online stávkovú kanceláriu BetStars. Nečakané rozhodnutie oznámila
hráčom 27. februára. Spoločnosť ho prijala v reakcii na nový prísnejší
zákon o hazardných hrách, ktorý je účinný od piatka 1. marca. (Zdroj: SME)

Queensway Restaurants so značkou KFC expanduje
Sieť občerstvenia KFC na Slovensku plánuje k súčasným štyrom
prevádzkam počas najbližších troch až štyroch rokov otvoriť 11 nových
prevádzok a zamestnať 300 ľudí. Queensway Restaurants Slovakia do nich
investuje desať až 15 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Volkswagen vyplatil za „zlepšováky“ viac ako 0,5 mil. €
Volkswagen Slovakia vyplatil v predchádzajúcom roku zamestnancom
odmeny za zlepšovacie návrhy v celkovej výške viac ako 523 000 €. V roku
2018 prispela k zvýšeniu efektivity svojimi zlepšovacími návrhmi viac ako
tisícka zamestnancov. (Zdroj: TASR)

J& T Real Estate disponuje povoleniami pre Eurovea II
Projekt Eurovea II, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý
mrakodrap v Bratislave, sa postupne dostáva do realizačnej fázy.
Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra,
kancelárií a bytov nad nákupným centrom je v roku 2021, v prípade
výškovej obytnej veže Eurovea Tower v roku 2022.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Predajne čínskeho tovaru si znižujú daňovú povinnosť
Finančná správa pokračuje v kontrolách predajní čínskeho tovaru.
Najnovšie zaistil Kriminálny úradu finančnej správy účtovníctvo
12 spoločnostiam z Bratislavy. Skúsenosti z týchto kontrol jednoznačne
dokazujú, že niektorí obchodníci sa snažia umelo si znížiť vlastnú daňovú
povinnosť. (Zdroj: TASR)

Štátny rozpočet skončil február so schodkom

Americký koncern Dell Technologies vykázal v 4. kvartáli finančného roka
2018/19 čistú stratu 299 mil. $. Jeho tržby však prekonali odhady
analytikov. Dell očakáva za celý rok tržby v pásme 93 až 96 mld. $.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ťažba ropy OPEC klesla
Produkcia ropy zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC)
klesla minulý mesiac o 300 000 barelov denne. Prispela k tomu najmä
Saudská Arábia, líder organizácie, ale aj problémy Venezuely, voči ktorej
Spojené štáty zaviedli sankcie. (Zdroj: SME)

USA žiada Čínu o zrušenie ciel na agroprodukty
Prezident USA požiadal Čínu, aby okamžite zrušila všetky clá na americké
poľnohospodárske produkty, keďže obchodné rozhovory medzi oboma
krajinami dobre napredujú. Trump tiež odložil plány na zavedenie 25 %
cla na čínsky dovozový tovar, hoci to chcel pôvodne v piatok urobiť.
(Zdroj: TASR)

Rusko dodalo rekordný objem plynu do Európy
Rusko dodalo do Európy minulý mesiac rekordný objem skvapalneného
zemného plynu LNG. Prvýkrát sa tak stalo najväčším dodávateľom LNG na
európsky trh. Väčšina z dodávok smerovala do severozápadnej Európy.
(Zdroj: TASR)

Mexiko chce, aby USA zrušili clá na oceľ
Mexická vláda je pripravená zaviesť dovozné clá na ďalšie americké
produkty s cieľom zvýšiť tlak na vládu USA, aby vyňala Mexiko spod
dovozných ciel na oceľ a hliník. (Zdroj: TASR)

Kanadská ekonomika spomalila
Tempo rastu kanadskej ekonomiky sa na konci vlaňajška prudko
spomalilo. Jedným z dôvodov bolo aj zníženie exportných cien ropy.
Hrubý domáci produkt v poslednom kvartáli 2018 stúpol len o 0,4 % po
zvýšení o 2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. (Zdroj: SME)

Štátny rozpočet skončil ku koncu februára so schodkom 605,9 mil. €.
Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli
nižšie o 62,1 mil. €, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles
o 3,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie
o 202,1 mil. eur, čo je nárast o 8,8 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Francúzsko a Holandsko sa dohodnú o Air France-KLM

Chov dobytka postihla personálna kríza

Centrála venezuelskej spoločnosti sa presunie do Ruska

Chov hovädzieho dobytka a následnú produkciu mlieka na Slovensku
postihla personálna kríza. Producenti surového kravského mlieka ju
naplno pociťujú posledné dva roky a zdá sa, že situácia sa bude ešte
zhoršovať. (Zdroj: TASR)

SNS navrhuje zníženie dane z príjmu právnických osôb
Zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb je podľa Inštitútu
ekonomických a spoločenských analýz opatrením potrebným na

www.sims.sk

Francúzsko a Holandsko by do konca júna mohli uzatvoriť dohodu o
budúcnosti leteckej spoločnosti Air France-KLM. Rokovania sa uskutočnili
v Paríži na žiadosť Francúzska, ktoré podráždil nečakaný krok holandskej
vlády, keď kúpila v Air France-KLM takmer 13 % podiel. (Zdroj: TASR)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil presunutie európskej
centrály štátnej ropnej spoločnosti PDVSA z Portugalska do Ruska.
(Zdroj: SME)

V Nemecku vyrobia menej áut
Nemecký automobilový priemysel očakáva v tomto roku výrazný pokles
domácej produkcie. Výroba v nemeckých závodoch by mala padnúť
približne o 5 % na 4,8 milióna vozidiel. (Zdroj: TASR)
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