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Bratislavský Volkswagen nútene zastavil výrobu

Konštrukta Defence vyrobí pre armádu Zuzany 2
Do roku 2022 vyrobí štátny podnik Konštrukta Defence pre slovenské
ozbrojené sily 25 modernizovaných delostreleckých systémov Zuzana 2.
Hodnota investície je 175 miliónov eur. Vláda SR schválila nákup ešte
v máji tohto roku. Produkcia zvýši zamestnanosť na Považí až o 300 ľudí
a v dodávateľských spoločnostiach o päťsto. Minulý rok vykázal podnik
tržby 27,4 milióna eur. (Zdroj: Webnoviny/SIMS)

Firma SLK 48 je pre odborníkov neznáma
Odborníci vzniesli vlnu kritiky na firmu SLK 48 pre jej nekompetentnosť.
Firma robí od 1. júla tohto roka obhliadky zosnulých, nedávno vyhrala
tendre v štyroch krajoch. Výhrady k firme má napríklad Spoločnosť
všeobecných lekárov Slovenska. SKL 48 s. r. o. funguje sedem rokov,
v roku 2016 vykázala hospodársky výsledok po zdanení 1208 eur,
v minulom roku mínus 500 eur. Ako hlavný predmet podnikania má
prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností.
Viac ekonomických údajov a ukazovateľov, informácií a hodnotení o firme
získate na https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

Spoločnosť Brose investovala v Prievidzi
Nemecký dodávateľ pre automobilový priemysel Brose spravil v Prievidzi
výraznú investíciu do svojej výroby. Hodnota dosiahla v prvej fáze 43
miliónov eur a 57 miliónov eur v druhej fáze. Vďaka výstavbe nového
závodu na výrobu mechatronických komponentov a jeho rozšíreniu
vzniklo 750 pracovných miest. Závod v Prievidzi je strategický, pretože
súčasne funguje aj ako kompetenčné centrum pre ostatné fabriky skupiny
s vlastným výskumom a vývojom. (Zdroj: TREND)

Spoločnosť Verejné prístavy chce modernizovať
Modernizáciu a rozvoj prístavu v Komárne plánuje akciová spoločnosť
Verejné prístavy. Komárno je druhým najväčším prístavom Slovenska a na
projekte modernizácie pracuje akciovka spoločne s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR. (Zdroj: TASR)

e-Kasu víta Slovenská komora daňových poradcov

Zastavenie výroby na jeden deň spôsobil subdodávateľ. Nedodal
prístrojové dosky montované do malých áut. Najmenej 300 pracovníkov
tak nenastúpilo na zmenu. Výpadok na úrovni jednej zmeny pre závod
nepredstavuje výraznejší problém. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Benzín aj nafta zdraželi
Tretí týždeň po sebe zdražel najpredávanejší 95-oktánový benzín. Za
posledných štrnásť dní zdražela aj motorová nafta. Cena benzínu vzrástla
o 1,34 percenta a cena nafty o 1,43 percenta. (Zdroj: Webnoviny)

ZAHRANIČIE
Inflácia v Holandsku dosiahla päťročné maximum
Spotrebiteľské ceny v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste
vzrástli medziročne o 2,3 percenta po júlovom zvýšení o 2,1 percenta.
(Zdroj: TASR)

Piesok dochádza, hrozí zdraženie skla aj displejov
Celosvetové zásoby piesku ubúdajú, jeho spotreba v posledných dvoch
desaťročiach rapídne narástla. Ročne sa spotrebuje na výrobu až 50
miliárd ton piesku. Zásoby vo Vietname, jedného z veľkých dodávateľov
piesku, podľa odhadov odborníkov vystačia na dva roky. (Zdroj: SME)

Británia pre brexit prijíma opatrenia
V Británii uvažujú, že po brexite by prijímali sezónnych pracovníkov mimo
Európskej únie. Tým by udelili šesťmesačné víza. Po tomto opatrení volajú
najmä britskí pestovatelia ovocia a zeleniny. Vláda povolí britským
záhradníkom a záhradníckym združeniam zamestnať sezónne okolo 2500
pracovníkov z krajín mimo EÚ. (Zdroj: TASR)

Nemeckých farmárov odškodnia sumou 60 miliónov eur
Agrárna poisťovňa Hagelversicherung uviedla, že škody spôsobené
suchom v Nemecku dosiahli výšku 210 miliónov eur. Vláda vyčlenila pre
farmárov balík 60 miliónov eur, ktorý im má pomôcť vykryť straty.
Odborníci predpokladajú, že škody budú ešte vyššie. (Zdroj: TASR)

Podnikatelia sa musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu
pokladníc a povinné zavedenie internetu. Slovenská komora daňových
poradcov predpokladá, že to prinesie zníženie počtu kontrol a súčasne sa
odstránia nepoctiví podnikatelia. (Zdroj: TASR)

Starbucks vstupuje na taliansky trh

Tatravagónka odkúpila dôležitú nemeckú spoločnosť

Protimonopolný úrad ČR zakročil proti Kauflandu

Najväčší výrobca železničných vagónov v Európe, popradská skupina
Tatravagónka kupuje problémovú vagónku WBN Waggonbau Niesky
v Nemecku, ktorá koncom vlaňajška spadla do insolvencie. Cieľom kúpi je
opätovný rozbeh výroby a začlenenie WBN Waggonbau Niesky do skupiny
Tatravagónka. Za popradskou vagónkou stojí spoločnosť Optifin Invest
patriaca Michalovi Lazarovi a Alexejovi Beljajevovi. Hodnota transakcie
nie je známa. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Rezort dopravy zníži pokuty v mýtnom systéme
Dohoda Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR priniesla výsledky. Rezort prisľúbil, že zníži
niektoré pokuty v mýtnom systéme. Pokuty sa znížia napríklad
v rozkaznom konaní za neuhradenie mýta. (Zdroj: TASR)

Ekonomika v druhom kvartáli rástla
Dynamiku vývoja slovenskej ekonomiky v 2. štvrťroku ovplyvnil podľa
štatistikov najmä zahraničný dopyt. Vývoz výrobkov a služieb sa
medziročne zvýšil o 8 percent. Rast ekonomiky sa zrýchlil na 4,2 percenta.
Nominálny objem vytvoreného HDP v 1. polroku tohto roka dosiahol
43,096 miliardy eur. (Zdroj: TASR)

Nezamestnanosť na Slovensku v lete klesla
V druhom štvrťrok tohto roka klesla miera nezamestnanosti na 6,6
percenta. Medziročne sa tak znížila o 18,7 percenta. Celkovo je aktuálne
evidovaných 181 tisíc nezamestnaných osôb. (Zdroj: TASR)
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Prvú kaviareň otvára kaviarenský gigant Starbucks v Miláne. Ide
o najkrajšiu prevádzku Starbucks na svete, je na ploche 2300 štvorcových
metrov. (Zdroj: TREND)
Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže ČR rozhodol, že Kaufland musí
vrátiť dodávateľom poplatky za rok 2016 a 2017, ktoré platili
v účtovníckom systéme Markant. Ak spoločnosť poplatky nevráti, hrozí jej
pokuta do výšky 388-tisíc eur. (zdroj: TASR)

Farmaceuti Novartis predali časti firmy Sandoz
Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Novartis predala dermatologickú
značku PharmaDerm a portfólio orálnych generických produktov dcérskej
firmy Sandoz indickej spoločnosti Aurobindo Pharma. Transakcia bola
v hodnote 900 miliónov dolárov. (Zdroj: TASR)

Tri letecké spoločnosti skrachovali
Letecká doprava zaznamenáva nárast, chýbajú však solventní investori.
Svedčí o tom nedávny krach troch leteckých spoločností. Nevedeli
prekonať ekonomické problémy a získať investorov. Na prelome augusta
a septembra zanikla regionálna spoločnosť SkyWork Airlines.
Zbankrotovali aj Belgičania VLM Airlines a spoločnosť Wataniya Airways
z Kuvajtu. (Zdroj: TREND)

Spustili najväčšiu veternú farmu na svete
Severozápadné pobrežie Veľkej Británie sa pýši najväčšou veternou
farmou na svete. Za projektom Walney Extension stojí dánska energetická
skupina Orsted. Elektráreň leží na ploche 145 kilometrov štvorcových.
Zabezpečí elektrickú energiu pre takmer 600-tisíc domácností.
(Zdroj: ĆTK)
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