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ZAPA beton plánuje rozšíriť svoje výrobné kapacity
Spoločnosť ZAPA beton SK postaví betonáreň spolu s príslušným
administratívnym zázemím pre potreby zabezpečenia dodávok
čerstvých betónových zmesí na území Bratislavy. Náklady na
výstavbu sa odhadujú vo výške 700 tis. €. Vo firme sa zvýši počet
zamestnancov o 10 osôb. ZAPA beton SK podniká v oblasti výroby
betónu na Slovensku už od roku 2001. Každoročne jej rastú tržby
i hospodársky výsledok, v roku 2017 dosiahli 34,8 mil. €,
resp. 2,7 mil. €. (Zdroj: SIMS)
Nové zariadenie na zhodnocovanie odpadov za 5,4 mil. €
V Michalovciach pribudne prevádzka na zhodnocovanie
čistiarenských odpadových kalov. Firma JK SERVIS s.r.o. ju
plánuje vybudovať do mája 2019 v priemyselnej zóne v areáli
spoločnosti EKOSTAV. Predpokladaný odhad investičných
nákladov predstavuje približne 5,4 mil. €. Realizáciou
navrhovanej činnosti dôjde zároveň aj k vytvoreniu 20 pracovných
miest. V súčasnosti firma zamestnáva 8 ľudí a jej ročné tržby
v roku 2017 dosiahli takmer 1,5 mil. €. (Zdroj: SIMS)
U. S. Steel Košice vyhral spor s americkou firmou
Košické železiarne U. S. Steel desiatky miliónov eur americkej
spoločnosti Adam & Co. platiť nemusia. Krajský súd v Košiciach
zmluvu medzi firmami označil za neplatnú. Spor trvá viac ako 20
rokov a pojednáva o neplatnosti zmluvy o poskytovaní
poradenských služieb medzi Adams & Co. a bývalými
Východoslovenskými železiarňami. (Zdroj: SME)
Sigma Slovakia končí v konkurze
Významný český výrobca čerpadiel pre energetické koncerny
zatvoril svoju slovenskú pobočku. Po dvadsiatich rokoch podala
Sigma Group na seba konkurzný návrh. Jedným z dôvodov je aj
uvalenie protiruských sankcií. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Firmy Pinguin a Horadstav dostali od PMÚ pokutu za kartel
Pokuty v celkovej výške 307 546 € za uzavretie kartelovej dohody
uložil košickej firme Pinguin a bratislavskému Horadstavu
Protimonopolný úrad SR. Predmetom dohody bola koordinácia
postupu podnikateľov pri verejnom obstarávaní stavby
rehabilitačného domu s ubytovaním pre dôchodcov v
Drienoveckých kúpeľoch. (Zdroj: TASR)
Platobnými kartami na Slovensku zaplatíme 28 mld. €
Ľudia by mali v tomto roku platobnými kartami vydanými na
Slovensku zaplatiť 560 miliónkrát a minúť by mali až 28 mdl. €.
Počet bezhotovostných transakcií by tak mal oproti vlaňajšku
vzrásť. Vlani bolo kartami uskutočnených 481 miliónov transakcií
v celkovej hodnote 24 mld. €. (Zdroj: TASR)
Slovenská ekonomika zrýchľuje
Rast slovenskej ekonomiky by sa mal v tomto roku zrýchliť. Jej
ťahúňom zostáva súkromná spotreba, podporovaná výrazným
zvýšením reálnej mzdy a ďalším prírastkom zamestnanosti.
Európska komisia očakáva, že v roku 2019 slovenský export
nahradí investície ako druhý pilier hospodárskeho rastu. V
nasledujúcom roku 2020 sa však vývoz spomalí a s ním aj tempo
expanzie hospodárstva. (Zdroj: TASR)
Slovensko vyhralo arbitráž s akcionárom Union
Slovensko vyhralo takmer desať rokov trvajúci spor so
spoločnosťou Achmea. Týkal sa zákazu zisku zdravotných
poisťovní. Nemecký najvyšší súd vo štvrtok zrušil arbitrážne
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rozhodnutie proti SR. Znamená to, že Slovensko nemusí
odškodniť akcionára Union zdravotnej poisťovne. (Zdroj:
Hospodárske noviny)
Nemocnice potrebujú na mzdy o 75 mil. € viac
Sedemdesiatpäť nemocníc združených v Asociácii nemocníc
Slovenska bude na rok 2019 potrebovať na mzdy definované
štátom a na sociálne balíčky zvýšenie finančných prostriedkov o
75 mil. €. (Zdroj: TASR)
Prezident podpísal zníženie DPH na ubytovacie služby
Na všetky ubytovacie služby klesne od januára budúceho roku
daň z pridanej hodnoty na 10 %. Toto opatrenie by malo pomôcť
cestovnému ruchu (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Čistý zisk Commerzbank klesol
Nemecká Commerzbank zaznamenala v 3. štvrťroku 2018 pokles
čistého zisku o 53 %. Čistý zisk druhého najväčšieho úverového
ústavu v Nemecku za tri mesiace do konca septembra 2018 klesol
na 218 mil. € zo 467 mil. € v 3. kvartáli vlani, zatiaľ čo jej tržby sa
znížili o 12 % na 2,19 mld. € z 2,51 mld. € pred rokom.
(Zdroj: www.webnoviny.sk)
UniCredit klesol zisk o 99 %
Talianska banka UniCredit vykázala za 3. štvrťrok 2018 strmý
pokles zisku, až o 99 %. Prispela k tomu čistá strata z investícií, a
tiež vysoký porovnateľný základ, keďže vlani v rovnakom období
banka zaknihovala jednorazový príjem z predaja podielového
fondu Pioneer Investments. (Zdroj: TASR)
Deutsche Telekom potvrdil svoju pozíciu na trhu
Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom v 3.
štvrťroku 2018 zaznamenal nárast čistého zisku na 1,11 mld. € z
minuloročných 507 mil. €. Tržby spoločnosti vzrástli o 4,7 % na
19,10 mld. €. Nárast tržieb z mobilných služieb v Nemecku o 3,1 %
umožnil spoločnosti opätovne potvrdiť svoju vedúcu úlohu na
domácom trhu. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Ekonomike eurozóny predpovedajú spomalenie
Tempo rastu hospodárstva eurozóny sa v nadchádzajúcich
rokoch spomalí, pretože blok čelí rizikám, ktoré predstavuje
ekonomická politika USA, nejasné podmienky brexitu a plán
výdavkov vysoko zadlžených členov, ako je napríklad Taliansko.
Uviedla to vo štvrtok Európska komisia vo svojej jesennej
prognóze. (Zdroj: TASR)
BMW dodala klientom v 3. štvrťroku 592 tisíc áut
Nemecký výrobca luxusných automobilov Bayerische Motoren
Werke zaznamenal v uplynulom kvartáli prudký pokles zisku o
24 % na 1,4 mld. € z 1,82 mld. € pred rokom. Tržby vzrástli o 4,7 %
na 24,7 mld. €. Tržby z automobilového segmentu sa zvýšili o
3,3 % na 21,11 mld. €. Automobilka dodala klientom 592 303
vozidiel, čo bolo o 0,3 % viac ako pred rokom. (Zdroj: TASR)
Európske firmy majú záujem podnikať v Británii aj po brexite
Britský úrad pre dohľad nad finančnými trhmi uviedol, že približne
1 300 firiem z EÚ prejavilo záujem o návrh, aby firmy so sídlom v
Európskom hospodárskom priestore pokračovali v pôsobení v
Británii počas obdobia trvajúceho do 3 rokov. V priebehu tejto
etapy majú získať úplné oprávnenie na činnosť na základe nového
regulačného režimu. (Zdroj: SME)
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