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SSD vráti v kauze G-komponent takmer 100 000 eur
Krajský súd potvrdil, že v kauze G-komponent musí Stredoslovenská
distribučná (SSD), a.s. výrobcom elektrickej energie vrátiť takmer 100 000
eur. Voči rozhodnutiu súdu sa už nie je možné odvolať. (Zdroj: SME)

Krupinský Brother zvýšil výrobu aj mzdy
Výrobca laserových tonerových kaziet Brother Industries (Slovakia) zvýšil
výrobu o 7 percent. Zamestnancom zdvihli mzdy o 18 percent. Plán na
tento hospodársky rok predpokladá so zvýšením výroby o päť percent.
Závod v Krupine tak opustí 1,56 milióna kusov kaziet. Spoločnosť
pripravuje investície do nových technológií vo výške 650-tisíc eur.
Spoločnosť na Slovensku nepredáva, celá výroba sa exportuje. Firma za
posledné účtovné obdobie vykázala tržby 14,6 milióna eur. Viac informácií
o spoločnosti Brother Industries (Slovakia) sa dozviete na
https://platforma.sims.sk (Zdroj: SIMS)

Supernabíjačky pre elektromobily budú aj na Slovensku
Sieť supernabíjačiek IONITY ktorá pokryje Európu, bude aj na Slovensku.
V projekte IONITY spojili svoje sily automobilky VW, Audi, Porsche, Ford,
Daimler a BMW. Do roku 2020 vytvoria v 24 európskych krajinách sieť
rýchlonabíjačiek. Hlavným technologickým partnerom a dodávateľom
nabíjacích systémov je spoločnosť ABB. (Zdroj: Denník N)

Štvrtok 27. september 2018

v termíne do 24. septembra kompu, ktorá mala nahradiť plavidlo firmy
Ponton City. Vodohospodárska výstavba ako objednávateľ uzavrela so
SVP dohodu o ukončení zmluvy na zabezpečenie prepravy. Nová kompa
mala premávať medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou. Čo bude teraz
s prepravou na tomto úseku zatiaľ nie je známe. (Zdroj: Pravda)

ZAHRANIČIE
Nike eviduje nárast zisku
Výrobca športovej obuvi Nike vykázal v prvom kvartáli tohto roka rast
zisku. V období od júna do konca augusta dosiahol 1,09 miliardy dolárov.
Medziročne to znamená rast o 14,7 percenta. (Zdroj: TASR)

BMW bude mať tento rok nižšie tržby aj zisky
Nemecký výrobca automobilov BMW upozornil, že tržby v tomto roku
v porovnaní s vlaňajškom mierne klesnú. Dôvodom sú obavy z
medzinárodných obchodných konfliktov a nové emisné kvóty, ktoré majú
vplyv na ceny vozidiel. (Zdroj: TASR)

Šéf centrálnej banky Luis Caput rezignoval
Argentínska centrálna banka Luis Caput nemá šéfa. Ten rezignoval tesne
pred ukončením rokovaní s Medzinárodným menovým fondom o skoršom
uvoľnení financií z 50-miliardového úveru. (Zdroj: Denník N)

Hrozí zrútenie obchodnej spolupráce

Úrad podpredsedu vlády hľadá poradenskú firmu
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil
zákazku na odborné poradenské služby. Za dva roky na tieto služby
vynaloží 20,84 miliónov eur. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je
5. novembra, platiť musia minimálne do 31. augusta 2019. (Zdroj: SME)

Štát zlepšil výber daní
O pol miliardy eur viac pribudne v tomto roku do štátnej kasy. Môže za to
lepší výber daní a silnejší rast miezd. Ministerstvo financií SR odhaduje, že
daňové príjmy by mali vzrásť o 560 až 654 miliónov eur v rokoch 2018 až
2021. Zavedenie 13. a 14. platu by malo do štátnej kasy priniesť v tomto
roku 33 miliónov eur, v budúcom 39 miliónov eur a v roku 2020 až 24
miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Slovenskí milionári kupujú stavebné pozemky
Slovenskí dolároví milionári veria z hľadiska výnosu najviac
stavebným pozemkom. Vyplýva to z prieskumu J&T Banky Wealth Report.
Korporátnym dlhopisom verí 32 percent slovenských dolárových
milionárov. (Zdroj: SME)

Dlhy nemocníc rastú napriek oddlžovaniu
Zástupcovia Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok
upozornili, že dlhy nemocníc rastú aj napriek oddlžovaniu. Štát podľa nich
nenastavil mechanizmus tak, aby sa ďalej nezadlžovali. Dlh nemocníc sa v
prvom kole oddlžovania znížil približne o 56 miliónov eur, stále ostáva
približne 130 miliónov eur, ktoré neboli zaplatené. (Zdroj: SME)

Pokladnice budú na internet pripojené od apríla
Od apríla budúceho roka by mali všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a
čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online
napojením na portál finančnej správy. Od júla 2019 bude povinnosť platiť
pre ostatné podnikateľské subjekty. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v
stredu schválila vláda. (Zdroj: TASR)

MH Manažment je pripravený na zrušenie
Právny pokračovateľ niekdajšieho Fondu národného majetku, akciová
spoločnosť MH Manažment, je "technicky" pripravená na zrušenie.
V súčasnosti čakajú na politické rozhodnutie. Súvisiace súdne spory po
ukončení MH Manažmentu prejdú do správy rezortných ministerstiev.
(Zdroj: SME)

Štátna SVP nezohnala kompu

Na narastajúce napätie upozornil šéf Svetovej obchodnej organizácie
(WTO) Roberto Azevedo. Upozornil, že zrútenie obchodnej spolupráce
spôsobí rozsiahle škody v globálnej ekonomike. (Zdroj: SME)

Čína znižuje clá, obchodná vojna trvá
Čína ohlásila zníženie dovozných ciel na 1585 druhov tovarov. Týka sa to
aj stavebných strojov a stavebných materiálov. Zníženie ciel je snahou o
zmenšenie nákladov spotrebiteľov a posilnenie konkurencieschopnosti
ekonomiky. (Zdroj: Webnoviny)

Ford prišiel o miliardu dolárov
Pre clá na dovoz ocele a hliníka stratil druhý najväčší americký výrobca
automobilov zisk jednu miliardu dolárov. V súčasnosti sú clá na dovoz
ocele 25 percent a hliníka 10 percent. (Zdroj: TASR)

Vývoz iránskej ropy klesá
Irán predáva ropu za výrazne zvýhodnené ceny. Na dopravu do Číny
a Indie používa vlastné tankery. Napriek tomu vývoz ropy klesá z dôvodu
odstúpenia mnohých odberateľov. Analytici Inštitútu pre medzinárodné
financie očakávajú pokles iránskej ekonomiky o tri percentá. (Zdroj: TASR)

Ruská ekonomika je vraj zaostalá
Na zaostalosť ruskej ekonomiky upozornil riaditeľ protimonopolného
úradu Igor Artemjev. Vplyvom sankcií sa podľa neho úloha štátu v
hospodárstve posilnila. V málo rozvinutých regiónoch chýba konkurencia.
(Zdroj: Denník N)

Česká národná banka zvýšila úrokové sadzby
Česká národná banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 1,5 percenta.
Analytici očakávajú ďalšie zvyšovanie. (Zdroj: ČTK)

V Chorvátsku je rekordná zamestnanosť
Počet nezamestnaných v Chorvátsku klesol v tomto roku na 22-ročné
minimum. V auguste dosiahla nezamestnanosť 8,5 percenta. V minulom
roku v rovnakom období bola na úrovni 10,6 percenta. Informácie
zverejnil chorvátsky štatistický úrad. (Zdroj: TASR)

Šéf automobilky Daimler skončí v roku 2019
Šéf nemeckej automobilky Daimler Dieter Zetsche na budúci rok skončí po
vyše trinástich rokoch vo funkcii. Nahradí ho Švéd Ola Källenius a Daimler
ostane pôsobiť v dozornej rade. (Zdroj: TASR)

Štátna firma Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) nezaobstaral
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