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USA uvalili sankcie na slovenskú firmu Lacno s.r.o.
Dôvodom uvalenia sankcií na slovenskú firmu je pomoc ruským firmám
pri vyhýbaní sa americkým sankciám. Sankcionované firmy sú aj
petrohradská Vela-Marine Ltd a ruská spoločnosť Divetechnoservices.
Lacno s.r.o. vznikla v roku 2014 a venuje sa veľkoobchodnej činnosti
a sprostredkovateľským činnostiam. Tržby dosiahli v minulom roku sumu
2,8 milióna eur. (Zdroj: Pravda/SIMS)

Na opravu cesty pôjde 7,2 milióna eur zo štátnej kasy
Cestu Senec – Pezinok pravdepodobne zrekonštruujú z peňazí zo
štátneho rozpočtu. Navrhol to rezort dopravy. Cestu zaťažujú najmä
nákladné autá z priľahlých logistických parkov. (Zdroj: aktuality.sk)

Podnikatelia vzniesli kritiku na systém e-Kasa
Hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku by mali od
apríla budúceho roka používať registračné pokladnice s online napojením
na portál finančnej správy. Ministerstvo financií SR dostalo k tomuto
návrhu 146 pripomienok, z toho 89 bolo zásadných. (Zdroj: TASR)

Komunálna poisťovňa má novú generálnu riaditeľku
Dozorná rada spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group na svojom zasadnutí vymenovala Slávku Miklošovú za generálnu
riaditeľku spoločnosti. V roku 2016 bola menovaná za členku
predstavenstva spoločnosti. (Zdroj: strategie.sk)

Ďalšia z fariem Rodovcov sa zbavila dlhov
Východoslovenská firma Agrokomplex Humenné sa úspešne zbavuje
starých dlhov. Súd firme potvrdil reštrukturalizačný plán a končí tak
reštrukturalizáciu dlžníka. Za posledných 14 rokov zinkasovala na
agrodotáciách celkovo vyše 10,8 milióna eur. Ďalších viac ako 2,8 milióna
eur do jej kasy pritieklo na doplatkoch za výrobu zelenej energie vo svojej
bioplynovej stanici. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Do konca júla vzniklo 42-tisíc právnických subjektov
Počet právnických subjektov, ktoré vznikli od začiatku tohto roka je
takmer 42-tisíc. V tomto období zaniklo približne 49-tisíc právnických
subjektov. V minulom roku v rovnakom období vzniklo 72-tisíc
právnických subjektov a zaniklo 50-tisíc subjektov. Podrobnejší prehľad
a grafy vývoja nájdete na https://www.sims.sk/statistika_vznik.html
(Zdroj: SIMS)

Viac platíme kartou, hotovosť už nedominuje
V obehu je aktuálne na Slovensku asi 5,2 milióna kariet. Kartou platíme aj
menšie sumy, priemer je približne 20 eur. Pred desiatimi rokmi sme platili
45 eur. K nárastu platieb kartou prispeli eshopy a boom bezkontaktných
kariet. (Zdroj: openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE

Agrorezort dá na domáce potraviny milióny eur

Tržby Coty v 4. kvartáli vzrástli a jeho strata klesla

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce zaviesť
špeciálne odvody pre obchodné reťazce. Z týchto financií chcú
podporovať slovenských výrobcov. V budúcom roku počítajú so sumou až
sto miliónov eur. Plán ráta so zlepšením podmienok biznisu
poľnohospodárov. Prírodné vplyvy v poslednom období každoročne
sužujú poľnohospodárov a od počasia závisí ich produktivita.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Farmy zamerané na produkciu odstavčiat chcú skončiť

Rodinné vinárstvo má takmer storočnú tradíciu
Tokaj Macik Winery je rodinný podnik, v tomto roku oslavujú 23. výročie
svojho založenia. Vinárske remeslo zdedili po svojich predkoch. Rodina
Macikovcov od vzniku spoločnosti vybudovala sieť predajní po celom
Slovensku. Vinárstvo predáva svoje vína aj michelinským reštauráciám.
Exportujú do Belgicka, Česka, Holandska, Japonska, Nemecka, Poľska
a Veľkej Británie. Export má na tržbách desaťpercentný podiel. Tržby
v minulom roku dosiahli 448-tisíc eur. Viac ekonomických ukazovateľov
a informácií nájdete na https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

SIEA zverejnila výzvu na vouchery
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na
predkladanie žiadostí o kreatívne vouchery v odvetví dizajnu vo výške 500
000 eur. Prostriedky sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré
majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí
kreatívneho priemyslu. Podnikatelia môžu o príspevok požiadať od 30.
augusta. (Zdroj: TASR)

Karlovarské minerálne vody môžu prevziať PepsiCo
Slovenský protimonopolný úrad udelil povolenie skupine Karlovarských
minerálnych vôd (KMV) pre získanie licencie a prevzatie aktív spoločnosti
PepsiCo na Slovensku. KMV, ktorým patria napríklad minerálne vody
Mattoni či Magnesia, ale aj rad ďalších nápojových značiek, sa stanú
najväčším dodávateľom nealkoholických nápojov v regióne. Celkom by
mali dosiahnuť obrat vyše 466,82 milióna eur. (Zdroj: TASR)

Slovalco pridá v recyklácii hliníka
Rozšírenie výroby hliníka z druhotnej odpadovej suroviny plánuje do
dvoch rokov spoločnosť Slovalco v Žiari nad Hronom. Investíciu odhaduje
na 15 miliónov eur. Ročne vyrobí 175-tisíc ton primárneho hliníka a 15tisíc ton odpadového. Tržby za rok 2017 boli 408,6 milióna eur.
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Kozmetický gigant Coty vykázal za tri mesiace do konca júna 2018 čistú
stratu 181,3 milióna USD (158,76 milióna eur), čo predstavuje 24 centov
na akciu. V rovnakom období minulého roka mal pritom stratu 304,8
milióna USD alebo 41 centov za akciu. Po očistení od jednorazových
položiek dosiahol Coty zisk 14 centov na akciu. (Zdroj: TASR)
Viac ako polovica fariem zameraných na produkciu odstavčiat v Nemecku
chce skončiť podnikanie v sektore. Ako dôvod uviedli veľa povinností
vyplývajúcich zo zákona a nedostatok záruk pre plánovanie. Vyplýva to z
najnovšieho prieskumu Záujmového spoločenstva chovateľov ošípaných
v Nemecku (ISN). Zo 645 respondentov sa chce vzdať doterajšieho
podnikania 52,1 percent. (Zdroj: TASR)

Čínska centrálna banka neplánuje žiadne stimuly
Čínska centrálna banka zatiaľ aj napriek zvýšeniu rizík ohrozujúcich rast
neplánuje žiadne väčšie stimuly pre ekonomiku. Dôvodom nárastu rizík je
obchodný konflikt s USA. Namiesto stimulov sa bude snažiť efektívne
riešiť problémy firiem s financovaním. Aby uľahčila financovanie pre
firmy, dá k dispozícii dostatok likvidity. Okrem toho chce zabezpečiť
transmisiu menovej politiky do ekonomiky. (Zdroj: TASR)

Elektráreň poháňa spaľovaný odpad
V metropole Etiópie Addis Abeba postavili prvú africkú elektráreň Reppie.
Turbíny na výrobu elektrickej energie poháňa spaľovaný odpad. Denne
spotrebuje elektráreň asi 1400 ton odpadu a vyprodukuje 25 megawattov
energie. Výstavba elektrárne stála 118 miliónov dolárov. (Zdroj: ČTK)

Cena kávy na svetových trhoch klesá
Libra arabiky stojí na svetových trhoch 100 centov, pred dvoma rokmi
bola jej hodnota 170 centov. Do spotrebiteľských cien sa však 40percentný pokles nepremietne. Klesla aj cena robusty, menej kvalitného
druhu kávy. Na pokles hodnoty kávy majú vplyv zvyšujúce sa svetové
zásoby. (Zdroj: ČTK)

Kurz eura klesol
Neistota v súvislosti s menovou krízou v Turecku negatívne ovplyvnila
euro. Naopak krátko pred obchodnými rokovaniami medzi USA a Čínou
posilnil dolár. Investori veria, že napätie medzi najväčšími ekonomikami
sveta sa zmierni. (Zdroj: TASR)
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