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Tvorba zisku v nefinančných korporáciách sa oproti 4. štvrťroku 2017
zvýšila o 447,7 mil. € na 3,105 mld. €. (Zdroj: TASR)

Súťaž na bezpečnostné služby za 11,7 mil. € zrušili

HDP eurozóny sa v 4. kvartáli 2018 zvýšil o 0,2 %

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil Správe štátnych hmotných rezerv
SR zrušiť verejné obstarávanie na bezpečnostné služby za 11,7 mil. €.
Podmienky súťaže boli nastavené tak, že šancu uspieť mala najmä firma
Bonul. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Mesto Košice musí U.S. Steelu vrátiť takmer 1 mil. €
Mesto Košice musí najneskôr do 16. marca vrátiť košickým oceliarňam
U. S. Steel daň z nehnuteľností za rok 2011 vo výške 940 081 €. Rozhodlo o
tom Finančné riaditeľstvo SR na základe podnetu samotnej hutníckej
spoločnosti. Tá protestovala voči tomu, že v roku 2011 musela zaplatiť daň
z nehnuteľností obci Sokoľany a zároveň spomínanú sumu dodatočne
zaplatiť aj mestu Košice. Medzi obcou Sokoľany a mestom Košice už
takmer 22 rokov prebieha spor o územie, na ktorom boli postavené
železiarne. (Zdroj: Trend)

Zamestnanci Continentalu hrozia štrajkom
Začiatkom budúceho týždňa bude známe, či nespokojní zamestnanci
zvolenskej spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, ktorá
sa špecializuje na výrobu brzdových strmeňov, vstúpia do ostrého
okupačného 24-hodinového štrajku. Dôvodom je trištvrte roka trvajúce
neúspešné vyjednávanie novej kolektívnej zmluvy.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

SPF ukončuje nájom firme Agro Porúbka
Slovenský pozemkový fond (SPF) ukončuje nájomné vzťahy so
spoločnosťou Agro Porúbka, firmou bývalej poslankyne za stranu SmerSD Ľubice Roškovej. Nájomca vo svojej žiadosti o ukončenie nájomných
zmlúv uviedol, že prestal vykonávať poľnohospodársku činnosť a nemá
dostatok finančných prostriedkov na obhospodarovanie prenajatej pôdy.
(Zdroj: Trend)

Hokejový Slovan nemá peniaze na KHL

Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa v 4. štvrťroku 2018 mierne zrýchlilo.
HDP regiónu sa po úprave o sezónne vplyvy za tri mesiace do konca
decembra 2018 zvýšil o 0,2 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď
medzikvartálne vzrástol o 0,1 %. Ukázali to spresnené údaje európskeho
štatistického úradu Eurostat. (Zdroj: TASR)

ECB bude poskytovať bankám výhodné úvery
Európska centrálna banka (ECB) ohlásila lacné dlhodobé úvery pre
komerčné banky. V rámci programu bude ECB poskytovať bankám
dvojročné úvery, ktoré majú zachovať priaznivé úverové podmienky v
eurozóne a hladký prenos menovej politiky. (Zdroj: TASR)

Prognóza rastu ekonomiky eurozóny sa zhoršila
Európska centrálna banka (ECB) výrazne znížila prognózy rastu
ekonomiky eurozóny. Dôvodom sú medzinárodné obchodné konflikty a
ochladenie globálnej ekonomiky. ECB aktuálne počíta v tomto roku so
zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny len o 1,1 %. Ešte
pred tromi mesiacmi experti ECB počítali s expanziou o 1,7 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Rozhodnutie ECB spôsobilo oslabenie eura
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá de facto uvoľnila
menovú politiku, spôsobilo oslabenie eura. To padlo na najnižšiu úroveň
od novembra. Rada guvernérov síce v súlade s očakávaniami nezmenila
úrokové sadzby, zároveň však vo svojom vyhlásení uviedla, že sadzby sa
nebudú zvyšovať prinajmenšom do konca tohto roka. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Continental oznámil prevádzkový zisk 4 mld. €

Vedenie hokejového Slovana Bratislava rokuje s novým zahraničným
investorom, ktorý by sa mal stať majoritným vlastníkom klubu a pomohol
by splatiť miliónové dlhy. Výkonný viceprezident a člen predstavenstva
klubu Juraj Široký ml. otvorene priznal, že ak by príchod investora padol,
Slovan nebude hrať v ďalšej sezóne v KHL. (Zdroj: Trend)

Nemecký výrobca autokomponentov Continental oznámil za minulý rok
pokles zisku, pod čo sa čiastočne podpísali problémy automobilového
sektora a čiastočne vyššie investície. Spoločnosť uviedla, že prevádzkový
zisk EBIT dosiahol vlani 4,03 mld. €. Oproti roku 2017 to znamená pokles o
12 %. Čistý zisk dosiahol 2,9 mld. €. V porovnaní s rokom 2017 sa tak znížil
o 2,7 %. (Zdroj: TASR)

Priemerná mzda prekonala 1 000 €

Hugo Boss dosiahol nárast zisku

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR
dosiahla vlani 1 013 €. Medziročne sa jej hodnota zvýšila o 6,2 %, reálna
mzda po zohľadnení rastu cien vzrástla o 3,6 %. Prvýkrát nominálna mzda
na Slovensku na ročnej báze pokorila hranicu 1 000 € mesačne.
(Zdroj: SME)

Deutsche Post DHL vzrástli tržby na 61,5 mld. €

Druhý pilier sa začína dostávať zo straty
Dôchodkové fondy v druhom pilieri sa už spamätali z minuloročných strát.
Za prvé dva mesiace si všetky pripísali zisky. Výkonnosť dôchodkových
fondov tak kopírovala vývoj na akciových trhoch. Väčšina dôchodkových
fondov sa po tohtoročnom raste dostala približne na úroveň začiatku
minulého roku. Niektoré fondy sú ešte v jemnom mínuse, väčšinou do
jedného percenta. (Zdroj: Trend)

Oddlženie nemocníc nepomohlo
Minulý rok vláda vyčlenila na zadlžené nemocnice viac ako pol miliardy
eur. Do štátnych ústavných zdravotníckych zariadení sa už veľká časť z
týchto peňazí dostala. Napriek tomu koncom minulého roka päť
nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva skončilo opäť v strate.
(Zdroj: Trend)

Zisk korporácií klesol v 4. štvrťroku o 3,1 %
Slovenské nefinančné a finančné korporácie hospodárili vo 4. štvrťroku
2018 so ziskom 2,985 mld. €. Oproti 4. štvrťroku 2017 sa zisk znížil o 3,1 %.

www.sims.sk

Nemecký módny dom Hugo Boss zaznamenal za minulý rok rast čistého
zisku o 2,2 % na 236 mil. € a spoločnosť očakáva, že v tomto trende bude
pokračovať aj v roku 2019, pričom rast by sa mal ešte zrýchliť.
(Zdroj: TASR)

Nemecká logistická skupina Deutsche Post DHL zaznamenala vlani strmý
pokles zisku. Dôvodom boli nepriaznivé podmienky na trhu s poštou a
rozsiahla reštrukturalizácia. Čistý zisk sa vlani znížil o 23,5 % na 2,1 mld. €
a zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol o 15,5 % na 3,2 mld. €, zatiaľ
čo tržby vzrástli o 1,8 % na 61,5 mld. €. (Zdroj: TASR)

Volkswagen nemôže kúpiť rusky GAZ
Nemecká spoločnosť Volkswagen nemôže kúpiť podiel v ruskej
automobilke GAZ, nakoľko ruská firma je na sankčnom zozname
Spojených štátov. Rokovania o prevzatí podielu sa tak zastavili.
(Zdroj: TASR)

Nemecké firmy sa pripravujú na brexit bez dohody
Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte a Zväzu nemeckého priemyslu vyše
tretina veľkých nemeckých podnikov, ktoré obchodujú s Britániou, sa
pripravuje na odchod ostrovnej krajiny z Európskej únie bez dohody.
(Zdroj: TASR)
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