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Cukru je prebytok, cena klesla na hranicu rentability

Carrefour končí, vyprodukoval stratu 24 miliónov eur
Sieť hypermarketov Carrefour definitívne končí, spoločnosť ide do
konkurzu. Počas pôsobenia vyprodukovali hypermarkety stratu 24
miliónov eur. Zlepšeniu situácie nepomohla ani reštrukturalizácia.
(Zdroj: aktuality.sk)

Topoľčiansky Decodom stavil na domáci trh
Topoľčianska nábytkárska spoločnosť Decodom má väčšinu svojich
príjmov z domáceho predaja. Ostatné slovenské nábytkárske firmy sa
venujú najmä exportu. Decodom dlhšie obdobie pracuje na rozvíjaní
vlastnej siete predajní po celom Slovensku. V minulom roku tržby
spoločnosti vzrástli na 73 miliónov eur. Zisk po zdanení sa znížil o 7,7
percenta na 579-tisíc eur. Viac ekonomických údajov a
ukazovateľov, informácií
a hodnotení
o firme
získate
na
https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

Malé vodné elektrárne sú výkonnejšie ako Nováky
O tretinu viac elektrickej energie vyrobili malé vodné elektrárne ako
tepelná elektráreň v Novákoch. Informuje o tom Zväz malých vodných
elektrární. Vodné elektrárne podľa zväzu vyprodukovali približne jedno
percento priamych emisií CO2-eq. Pod zväz patrí 52 elektrární.
(Zdroj: TASR)

Asko investuje 4 milióny eur do novej predajne
Nadnárodný predajca nábytku Asko otvára na Slovensku ďalšie predajne.
Celkovo ich bude osem. Rozširovať sa bude v Trnave a v pláne je aj Prešov.
Investícia je vo výške štyri milióny eur a nová predajňa zamestná 16 ľudí.
V minulom roku vykázala spoločnosť tržby 26,5 milióna eur. Zisk klesol
o 123 percent na –104-tisíc eur. Viac ekonomických údajov o spoločnosti
získate na https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

Tri vlakové trate budú môcť získať dopravcovia
Pre rok 2019 pripravuje rezort dopravy súťaž o tri vlakové trate, ktoré
patria k vysoko vyťaženým. Pre tento krok sa rozhodlo ministerstvo pre
zvýšenie liberalizácie železničnej dopravy. Informácie o tratiach sú
zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (Zdroj: SIMS)

E-learning zaškolí podnikateľov do šetrenia energií
Ako znížiť spotrebu energie vo výrobe naučí podnikateľov program elearning. Ten predstaví jednoduché nízkonákladové opatrenia, ktoré
zabezpečia až dvadsaťpercentnú úsporu energií. Program je určený pre
malé a stredné podniky a pre start-upy. Pripravuje ho Ministerstvo
hospodárstva SR. (Zdroj: TASR)

Nákupné ceny mlieka rástli
Počas júla sa nákupné ceny mlieka medzimesačne zvýšili o 0,6 percenta.
Počas tohto mesiaca nakúpili spracovatelia 70,6-tisíc ton surového
kravského mlieka. To je o 2,2 percenta viac ako v predchádzajúcom
mesiaci. Priemerná nákupná cena je 30,77 eur za 100 kilogramov.
Uvádzajú to Agrárne trhové informácie Slovenska. (Zdroj: TASR)

Index daňovej spoľahlivosti ohodnotí firmy
Daniari zavádzajú interný index daňovej spoľahlivosti. Hodnotiť budú
všetky právnické osoby. Firmy dostanú známky za plnenie daňových
povinností a v októbri zverejnia prvé výsledky. Benefitom pre poctivé
subjekty je skrátená lehota výplaty nadmerných odpočtov DPH alebo
uprednostnenie miestneho zisťovania pred kontrolami.
(Zdroj: Webnoviny)

SR nemusela platiť 302 miliónov eur za dovoz textilu
Finančná správa SR odmieta, že by Slovensko muselo zaplatiť 302
miliónov eur Európskej únii za colné podvody. Reaguje tak na
medializované informácie o tom, že Európsky úrad pre boj proti
podvodom odhalil colné podvody vo výške 2,2 miliardy eur. (Zdroj: TASR)
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V súčasnosti pôsobí na Slovensku 195 pestovateľov cukrovej repy.
V cukrovarníckom sektore pracuje približne 3000 ľudí. V tomto roku
predpokladajú úrodu na úrovni 60 ton na hektár. Cena za tonu cukru je
aktuálne 361 eur a blíži sa k hranici rentability. (Zdroj: Webnoviny)

Investície v hospodárstve vzrástli
Druhý štvrťrok priniesol výrazný nárast investícií v slovenskom
hospodárstve. Štatistický úrad uviedol, že tvorba hrubého kapitálu od
apríla do júna dosiahla 5,484 miliardy eur. Z toho investície predstavovali
5,204 miliardy eur. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Rusko a Vietnam plánujú spoločnú ropnú spoločnosť
Vietnam prejavil záujem o vybudovanie siete elektrární v krajine. Hanoj
v Rusku investuje do agrárneho sektora. Vzniknúť by mala aj spoločná
ropná spoločnosť VietSovPetro. Vyplýva to z dokumentov podpísaných
predstaviteľmi oboch štátov. Kontrakt presahuje hodnotu 4,5 miliardy
dolárov. (Zdroj: TASR)

Apple hrozí zdražením svojich produktov
Americká spoločnosť Apple varuje, že navrhované clá na čínske tovary,
zdražejú ich produkty. Nové clá sa týkajú hodiniek, slúchadiel či
elektronického pera. Koncern v uplynulom kvartáli zaznamenal zisk 11,5
miliardy dolárov pri tržbách 53,3 miliardy dolárov. (Zdroj: TASR)

Príjmy investičný bánk šli nahor
Príjmy dvanástich najväčších investičných bánk z komodít vzrástli takmer
o 40 percent. Za prvý polrok to znamená sumu vo výške 2,1 miliardy
dolárov. Ukázali to údaje konzultačnej spoločnosti Coalition. K rastu
prispel najmä energetický sektor. (Zdroj: TASR)

Nezamestnanosť v Nemecku klesá
Inštitút pre výskum ekonomiky uviedol, že v budúcom roku klesne
nezamestnanosť v Nemecku pod úroveň 5 percent. Súčasne v tomto roku
rast ekonomiky dosiahne 1,8 percenta. (Zdroj: TASR)

EÚ pripravuje zdanenie internetových gigantov
Digitálne koncerny platia v Európskej únii dane vo výške približne deväť
percent. Tradičné okolo 23 percent. Ministri financií EÚ pripravujú návrh
na zdanenie firiem, ktoré fyzicky nie sú prítomné v danej krajine. Riešenie
chcú priniesť do konca roka. (Zdroj: TASR)

Cena americkej ropy WTI klesla
Počas minulého týždňa klesla cena americkej ropy WTI o 2,9 percenta.
Dôvodom sú obavy z obchodných konfliktov a zníženia dopytu po rope.
(Zdroj: TASR)

Čína skončila v obchode s USA s rekordným prebytkom
Prebytok bilancie obchodu s USA sa v auguste medzimesačne zvýšil
približne o 10 percent na vyše 31 miliárd dolárov. Export čínskych tovarov
do USA stúpol o 13,2 percenta na 44,4 miliardy dolárov. Import z USA
vzrástol o 2 percentá na 13,3 miliardy dolárov. (Zdroj: TASR)

EasyJet presúva licenčné základne pilotov
Licenčné základne svojich pilotov presúva nízkonákladová letecká
spoločnosť EasyJet do Rakúska a Nemecka. Zmena sa týka asi 1400
pilotov. Dôvodom je blížiaci sa brexit. Týmto krokom chce minimalizovať
možné dôsledky brexitu bez dohody. (Zdroj: TASR)

San Maríno chce MMF požiadať o podporu bánk úverom
San Maríno neprekonalo hlbokú recesiu, do ktorej upadlo počas
hospodárskej krízy. Teraz štát zvažuje, že požiada Medzinárodný menový
fond o úver vo výške 300 miliónov eur. Podporiť chce banky, ktoré majú
problémy s veľkým objemom zlých úverov vo výške 1,7 miliardy eur.
(Zdroj: TASR)
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