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Vyrovnaný rozpočet je schválený
Slovensko má vyrovnane hospodáriť už v roku 2019. Finančný
výbor v parlamente schválil pozmeňujúci návrh k štátnemu
rozpočtu. Pôvodne rezort financií počítal, že vyrovnaný rozpočet
bude dosiahnutý až v roku 2020, deficit mal v roku 2019 klesnúť
na úroveň 0,10 % HDP. Podľa aktuálnych informácií by Slovensku
v roku 2021 malo mať prebytkové hospodárenie. (Zdroj: Pravda)
NKÚ upozorňuje na nevyčerpané eurofondy
Najvyšší kontrolný úrad hodnotí pozitívne rozpočtovaný vývoj
verejných financií na Slovensku, upozorňuje však aj na riziká. Sú
nimi nižšie platby za poistencov štátu, nedostatočné finančné
krytie opráv ciest a slabé čerpanie eurofondov. Slovensko v
treťom programovom období zatiaľ vyčerpalo 2 mld. €, čo je
necelých 14,5 % z celkovej alokácie finančných zdrojov.
(Zdroj: TASR)
Štát predĺžil splatnosť pôžičky
Štát predĺžil splatnosť pôžičky pre Agentúru pre núdzové zásoby
ropy a ropných výrobkov zo 16. decembra 2024 na 16. decembra
2031. Ministerstvo financií a Agentúra pre núdzové zásoby ropy a
ropných výrobkov 11. decembra 2014 uzatvorili Zmluvu o
návratnej finančnej výpomoci. Zmluvou sa MF SR zaviazalo
poskytnúť agentúre návratnú finančnú výpomoc zo štátnych
finančných aktív vo výške 520 mil. €. (Zdroj: TASR)
Zberné suroviny expandujú
Zberné suroviny Žilina a.s. plánujú vybudovať zariadenie na zber
a výkup odpadov v Dubnici nad Váhom. Firma, ktorá na Slovensku
prevádzkuje 85 prevádzok zberných surovín, plánuje zbierať
a vykupovať plasty, sklo, drevo, papier, kovové odpady,
elektroodpad a staré vozidlá. Pozemky, na ktorých chce zber
odpadov realizovať, sú v jej vlastníctve. Firma sa v minulosti ocitla
v konkurze. Začiatkom roku 2017 počas konkurzu do nej vstúpila
skupina investorov spojená podľa medializovaných informácií
s českým zbrojárom Jaroslavom Strnadom, ktorým sa podarilo
bývalú jednotku v obchode s druhotnými surovinami postaviť
opäť na nohy. V roku 2017 dosiahla firma tržby 21,8 mil. €, pričom
zamestnávala 330 zamestnancov. Viac informácií nájdete na
www.platformasims.sk. (Zdroj: SIMS)
Firma GA Drilling dostane štátnu pomoc
Vláda súhlasila s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo
štátnych finančných aktív v sume 9,5 mil. € akciovej spoločnosti
GA Drilling na priemyselný výskum. Čas splácania finančnej
pomoci je 10 rokov, odklad splátok je na 4 roky, úroková sadzba
1,00 % p. a. Pohľadávka štátu bude zabezpečená záložným
právom na majetok spoločnosti GA Drilling, a. s., v hodnote
11,33 mil. €. (Zdroj: Pravda)
SP mení výšku poistného
Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ na
sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo
činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je
aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre
povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa.
(Zdroj: TASR)
VVS dostane 4,2 mil. € na vodovody
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS) má záujem
o vyššiu pripojenosť obyvateľstva na verejný vodovod
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a kanalizáciu. To je aj cieľom nových investičných projektov firmy,
ktoré plánuje realizovať v najbližších rokoch. V novembri tohto
roku podpísala firma s Ministerstvom pôdohospodárstva zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 4,2
mil. € na vybudovanie vodovodu v obciach Podhorany, Tulčík,
Veľký Slivník a Záhradné. VVS bude projekt spolufinancovať 10 %
podielom. V roku 2017 VVS zaznamenala zhoršenie hospodárenia,
keď zo zisku takmer 200 tis. € za rok 2016 sa dostala do straty 1,6
mil. €. Medziročne navýšila aj dlhodobé bankové úvery na viac ako
40 mil. €. Viac informácií nájdete na www.platformasims.sk.
(Zdroj: SIMS)
Nadácia VW SK za 10 rokov venovala 5,8 mil. €
Nadácia Volkswagen Slovakia od svojho vzniku pred 10 rokmi
podporila viac ako 1 550 projektov. Sumou 5,8 milióna eur
nadácia podporila občianske iniciatívy a pomohla sociálne
znevýhodneným na Slovensku, deťom a rodinám v núdzi.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Londýnske banky presúvajú pracovné miesta do EÚ
Veľké banky v londýnskej finančnej štvrti City urýchľujú svoje
plány na presun časti podnikania do EÚ pred vystúpením Británie
z bloku. Finančné inštitúcie už potvrdili, že 1 800 pracovných
miest v sektore finančných služieb opúšťa londýnsku City.
(Zdroj: SME)
Banka Société Générale zaplatí v USA pokutu
Francúzska banka Société Générale zaplatí v Spojených štátoch
pokutu vyše 1,3 mld. $ s cieľom urovnať spor za porušovanie
sankcií USA voči Kube a iným krajinám. Celkovo však banka
zaplatí viac než 1,4 mld. $, keďže okrem spomínanej sumy zaplatí
ešte druhú pokutu za takmer 100 mil. $. (Zdroj: TASR)
Guvernér britskej centrálnej banky podporil dohodu o brexite
Guvernér Bank of England (BoE) Mark Carney podporil dohodu o
brexite, ktorú dosiahla premiérka Theresa Mayová. Dodal, že
prípadné vystúpenie z EÚ bez prechodného obdobia by bolo
podobné ropnému šoku zo 70. rokov minulého storočia.
(Zdroj: SME)
Americkým bankám prudko vzrástli zisky
Zisk bankového sektora v USA za tri mesiace od júla do septembra
2018 dosiahol 62 mld. To bolo o 29,3 % viac než v rovnakom
období vlani. Zisky bánk podporilo zníženie daní a vyššie
prevádzkové tržby. (Zdroj: TASR)
EP Industries zmení akcionársku štruktúru
Spoločnosť EP Industries združujúca firmy podnikajúce v
segmentoch
energetického
strojárstva,
odpadového
hospodárstva, dopravnej infraštruktúry a automobilového
priemyslu, odčlenené z firmy Energetický a prúmyslový holding,
potvrdila medializované informácie o pripravovanej zmene svojej
akcionárskej štruktúry. (Zdroj: TASR)
Porsche vzrástol zisk
Porsche SE, ktoré je hlavným akcionárom koncernu Volkswagen,
dosiahlo za deväť mesiacov medziročne vyšší zisk, napriek
vysokému finančnému postihu automobilky Audi, dcéry VW. Po
odvedení daní mu zostal za tri štvrťroky zisk 2,67 mld. €. Vlani za
rovnaké obdobie bol prebytok 2,14 mld. €. (Zdroj: TASR)
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