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Pražiareň kávy EBENICA COFFEE sleduje trendy

Najdrahší obchod na realitnom trhu bol za 122 mil. eur
Nákupné centrum Galéria Mlyny Nitra kúpila spoločnosť NEPI Rockcastle
od skupiny domácich investorov za 121,8 miliónov eur. Investícia sa
zaradila medzi najdrahšie obchody na slovenskom realitnom trhu
v prvom polroku 2018. Nákupné centrum funguje deväť rokov, čistý
prevádzkový zisk je na úrovni 8,4 milióna eur ročne. NEPI Rockcastle
patria aj nákupné centrá Aupark v Košiciach, Žiline a Piešťanoch, Korzo
v Prievidzi a Aupark Košice Tower. (Zdroj: TREND)

Remeselný pivovar dodá na trh 11-tisíc hektolitrov piva
Pivovar v Spišských Vlachoch pripravuje spustenie prevádzky. Na trh
plánuje dodávať 11-tisíc hektolitrov piva ročne. Investorom je chovateľ
dobytka Agroštít Farma Spišské Vlachy. Spoločnosť v minulom roku
zaznamenala tržby 261-tisíc eur, venuje sa najmä chovu dobytka
a obhospodarovaniu 800 hektárov polí a pasienkov. (Zdroj: TREND)

Apimed žne so svojou medovinou svetové úspechy
Firma Apimed vznikla v roku 1998. Pôvodne sa zaoberala výrobou medu
a úľov. Neskôr začala prevažovať produkcia medoviny. V súčasnosti
vyrábajú medoviny z kvetového, agátového, lesného a lipového medu.
V zahraničí už získali 60 medailí a ocenení. (Zdroj: FORBES)

Ceny jabĺk pre nadúrodu klesajú
Historicky najvyššia úroda jabĺk dosiahla v tomto roku 60-tisíc ton.
Nadúroda spôsobuje pokles cien, v obchodoch sa tento trend zatiaľ
neprejavil. V predajniach ovocinárov sa ceny hýbu okolo 40 až 80 centov
za kilogram. Ceny podľa predsedu Ovocinárskej únie Mariána Vargu
klesnú maximálne o sedem percent. (Zdroj: Pravda)

Firma Čogrády prerazila s paštétami na český trh
Manželia Babinovci sa venujú výrobe paštét, po úspechoch v Českej
republike sa chystajú aj na svetové trhy. Firmu založili v roku 2003,
predávali najmä na farmárskych trhoch. Najpredávanejším výrobkom je
pečeňová paštéta. (Zdroj: Forbes)

Počet ubytovaných turistov na Slovensku vzrástol
V prvom polroku zaznamenalo Slovensko rekordný počet ubytovaných
turistov. Vyplýva to z údajov slovenského štatistického úradu a ČTK. Zo
zahraničia k nám najviac cestujú Česi. Celkovo využilo do konca júna
služby ubytovacích zariadení 2,57 milióna ľudí, čo je oproti rovnakému
obdobiu v minulom roku nárast o 3,7 percenta. (Zdroj: Pravda)

Baníci vyexpedovali minulý rok 1,7 milióna ton uhlia
Hornonitrianske bane Prievidza vyťažili 1 668 800 ton uhlia. Do Elektrárne
Nováky išlo 1 657 000 ton uhlia. V minulom roku dosiahli tržby 100,7
milióna eur. (Zdroj: SIMS/TASR)

Trenčianska firma BEZOBALiS vsadila na eko štýl
Dvojica Martina Novotová a Martin Gajdoš prevádzkujú vlastnú značku
BEZOBALiS založenú na ekologických hodnotách. Kamenný obchod majú
v Trenčíne a ponúkajú potravinový aj nepotravinový tovar bez obalov.
Zákazníci si potraviny môžu načapovať. K dispozícii je tiež ekologické
vybavenie pre domácnosti. (Zdroj: Forbes)

Start-up Kozí vŕšok kopí dlhy
Výrobca syrov s vlastnou reštauráciou vykazuje straty a rastú mu dlhy.
Syráreň pritom v minulosti získala prestížne ocenenia za svoje výrobky.
Na trhu sú viac ako dvanásť rokov, firme sa napriek rastúcim tržbám
prestalo dariť približne pred dvoma rokmi. Líder projektu Kozí vŕšok verí,
že finančná situácia sa zlepší a nebude musieť vyhlásiť samokonkurz. Ten
hrozí pri zápornom vlastnom imaní. Tržby start-upu v minulom roku
vzrástli na 2,7 milióna eur, aktuálne dlhy sa pohybujú na hranici 100-tisíc
eur. Vlastné imanie je na hranici mínus 680-tisíc eur. Viac ekonomických
údajov a informácií získate na https://platforma.sims.sk/
(Zdroj: SIMS / TREND)

www.sims.sk

Pondelok 3. september 2018

Zakladateľom pražiarne a majiteľom je Marek Fajčík. Značka EBENICA
COFFEE je známa už aj v zahraničí vďaka vysokým hodnoteniam v súťaži
Coffee Review, kde sa dostali medzi desiatku najlepších espresso káv
Európy. Tržby spoločnosti každý rok rastú, v minulom roku vykázala
spoločnosť tržby 492-tisíc eur, zisk pred započítaním daní, úrokov
a odpisov (EBITDA) dosiahol výšku 45,6-tisíc eur. Viac ekonomických
údajov a ukazovateľov, informácií a hodnotení o firme získate na
https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
Rusko a Azerbajdžan vybudujú koridor Sever – Juh
Koridor dosiahne dĺžku 7000 kilometrov, pozostávať bude zo železničnej
a cestnej automobilovej dopravy. Rusko a Azerbajdžan už podpísali
dohodu o spolupráci oboch krajín, podstatou je rozvoj obchodnej výmeny
a ekonomickej spolupráce najmä v ekonomických oblastiach.
(Zdroj: TASR)

Hrozí nedostatok kakaovníkov
Globálnemu trhu hrozí, že do roku 2050 ubudne dodávateľov kakaových
bôbov. Najväčší pestovatelia totiž ohlásili, že stromy napadajú vírusy,
plesne a ďalší škodcovia, ktorým sa nevedia brániť. Hrozbou je aj globálne
otepľovanie. Odborníci predpokladajú, že v priebehu 30 rokov zanikne až
90 percent plantáží. (Zdroj: TASR)

Rating Talianska sa zhoršil
Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu Talianska. Taliansky verejný dlh v
hodnote 2,3 bilióna eur patrí k najvyšším na svete a zodpovedá približne
130 percentám hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Dôvodom je
očakávanie, že uvoľnenejšia fiškálna politika novej koaličnej vlády zvýši
zraniteľnosť vysoko zadlženej krajiny vzhľadom na potenciálne šoky.
(Zdroj: TASR)

Česká ekonomika vzrástla v 2. kvartáli o 2,4 percenta
Ekonomika rástla výraznejšie ako predpokladaný odhad. V porovnaní
s predchádzajúcim kvartálom ekonomika rástla o 0,7 percenta rýchlejšie.
Rast poznamenali najmä investičné výdavky a spotreba domácností.
(Zdroj: TASR)

Výrobcovia lodí zaznamenali nárast objednávok
Výrobcovia lodí a dopravných služieb prekonali pretrvávajúcu krízu.
Nemecké lodenice evidujú objednávky v hodnote 20 miliárd eur. Za
kritický označujú rok 2016. (Zdroj: TASR)

Ford a Volkswagen pripravujú spoluprácu
Automobilky k spolupráci dotlačili prísnejšie normy Európskej únie
o prípustnom množstve oxidu uhličitého vo výfukových plynoch.
Spolupracovať budú v oblasti úžitkových vozidiel. Cieľom je aj znížiť
výrobné náklady. (Zdroj: SME)

Nemecko doviezlo najviac ropy z Ruska
Nemecko kúpilo od členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC)
v minulom roku 21,5 milióna ton ropy. Najväčším dodávateľom však bolo
Rusko. Import z Ruska dosiahol 36 miliónov ton. (Zdroj: TASR)

Volkswagen plánuje v Nigérii a Ghane montážne závody
Automobilka Volkswagen a predstavitelia Nigérie podpísali predbežnú
zmluvu o vybudovaní montážneho automobilového závodu. Výška
investície do projektu Volkswagen Group South Africa zatiaľ známa nie je.
(Zdroj: TASR)

Inflácia v Turecku je na hranici 18 percent
Ceny v Turecku rastú, inflácia siaha k hranici 18 percent. Slabá líra vedie
k zvyšovaniu cien pre spotrebiteľov. Údaje zverejnil turecký štatistický
úrad TurkStat. Už v júni dosiahla inflácia 15-ročné maximum a to 15,39
percenta. (Zdroj: TASR)
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