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Kofola zakopla v Poľsku
a na vyššej cene cukru
POTRAVINÁRSTVO l

Číňania zvažujú
vstup do Vítkovíc
Praha – Investičný fond čínskej
banky ICBC by mohol vstúpiť
ako strategický partner do koncernu Vítkovice. Tá teraz skúma stav firmy. Na pôde banky
sa konalo česko-čínske fórum
o finančnej a obchodnej spolupráci. Minister priemyslu a ob-

Populárny výrobca nealkoholických nápojov stavia aj na šaláty a zdravé šťavy.
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Bratislava – Výrobca známeho
kolového nápoja Kofola vo veľkom investuje do zdravého stravovania, ale nedarí sa mu na poľskom trhu. To sa odrazilo aj na
jeho hospodárskych výsledkoch
v prvom štvrťroku tohto roka.
Populárny výrobca nealkoholických nápojov, ktorý pôsobí aj na
Slovensku, zaznamenal síce len
mierny pokles tržieb, ale hrubý
zisk sa mu prepadol takmer o 50
percent a prevádzkový zisk dokonca klesol o 319,5 percenta.
Vedenie spoločnosti však takýto
prepad zisku očakávalo. „Hospodárenie najviac ovplyvnila pokračujúca rekonštrukcia nášho biznisu v Poľsku, nárast cien surovín
a zdraženie našich produktov,“
tvrdí finančný riaditeľ Kofoly Daniel Buryš.
Producent kolových a sladených nápojov ohlásil veľký pokles zisku, ale aj nové investície do sietí so šalátmi.
Napriek prepadu ziskov sa akcie firmy držia na stabilnej úrovni.
„Akcie Kofoly nevykazujú na čes- Tržby spoločnosti Kofola
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Poľsko a suroviny
Zvýšené výdavky mala skupina
najmä kvôli Poľsku, kde má spoločnosť dvojicu závodov. Tretí
bola nútená zatvoriť jednak z dôvodu prepracovania obchodného
modelu v krajine, ale aj pre silnejúci tlak tamojšej konkurencie.
Ku koncu minulého roka tam
výrobca nealko nápojov prepustil 137 zamestnancov, čo je
približne tretina ich celkového
počtu v krajine. Zmenám biznis
modelu v Poľsku však ešte nie je
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Zdroj: výročné správy Kofoly

koniec. „Zmenu kurzu v Poľsku
treba dotiahnuť, a to bude naše
hospodárenie pravdepodobne
ovplyvňovať aj naďalej,“ tvrdí
Buryš. V Poľsku Kofola predáva
sirupy Paola či kolové nápoje a limonády Hoop a minerálnu vodu
Arctic.
Na celkové výsledky Kofoly
mali nepriaznivý vplyv aj ceny
komodít v minulom roku. Naprí-

klad cena cukru začala v druhej
polovici minulého roka prudko
stúpať. Koncom roka sa však zastabilizovala a v súčasnosti sa nachádza na minuloročných úrovniach. „Cukor patrí k hlavným
komoditám pri výrobe sladených
nápojov, takže rast jeho ceny môže výrazne znížiť zisk z predaja,“
tvrdí Michal Fafrák, analytik spoločnosti Capital Markets.
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chodu Jiří Havlíček sa stretol
s prezidentom čínskej banky
Chuej-manom. „ICBC skúma,
ako na tom koncern Vítkovice
je a dá sa predpokladať, že by
mohli vstúpiť do Vítkovíc ako
strategický partner,“ dodáva
český minister priemyslu.
(ČTK, IDNES.CZ)

ArcelorMittal sa
vracia k ziskom
SNÍMKA: ARCHÍV

Luxemburg – Najväčší svetový
výrobca ocele ArcelorMittal
naďalej profituje zo zlepšenia
situácie na trhu. Koncern sa
v prvom kvartáli 2017 vďaka
zotaveniu cien ocele vrátil
k zisku. Čistý zisk dosiahol
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Naopak, Kofole sa darilo najmä
v Slovinsku a Chorvátsku. V tomto jadranskom regióne jej tržby
stúpli o 16,4 percenta, zatiaľ čo
tržby v Česku a na Slovensku ostali stabilné.

ktorého vlani prevzala cez svoju
slovinskú firmu Radenska.
Ako dobrý krok nápojovej firmy
sa ukázala investícia do sietí fresh
barov a šalatérií Ugo, ktorej tržby
poskočili o 31 percent. Kofola chce
preto v júni prevziať výrobcu čerstvých šalátov Titbit. „Vďaka tomu
Stávka na šťavy a šaláty
Spoločnosť sa preto chystá na rozšírime svoje portfólio o čerstvé
ďalšiu podporu chorvátskeho vý- potraviny a ovocné a zeleninové
robcu minerálnych vôd Studenac, šťavy,“ tvrdí Buryš z Kofoly.

takmer 1 miliardu dolárov
Tržby v prvom kvartáli medziročne vzrástli približne o pätinu na 16,1 miliardy dolárov.
Dôvodom bolo zvýšenie cien
ocele rovnako ako lepšie ceny
železnej rudy. Globálny dopyt
po oceli by sa mal v priebehu
tohto roka mierne zvýšiť, predpokladá Mittal. Naďalej sa
však obáva cenového dampingu na niektorých kľúčových trhoch.
(TASR)
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Záchranca Vojan...
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OTP Banka Slovensko, a.s.,
so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31318916, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sa, vl. č. 335/B
oznamuje,
že Individuálna účtovná závierka za obdobie končiace sa 31. marca 2017 a informácie
zverejňované podľa stavu k 31.3.2017, ktoré predstavujú predbežné vyhlásenie riadiaceho
orgánu spoločnosti, sú dňom zverejnenia tohto oznamu sprístupnené v písomnej forme v sídle
spoločnosti a v elektronickej forme na internetovej stránke spoločnosti www.otpbanka.sk.
Zverejnenie je regulovanou informáciou v zmysle § 47 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v znení neskorších predpisov.
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Intesa Sanpaolo Life Dac
Valuation Date: 10. 5. 2017
Code Unit Linked Prices
Euro
VA PBI Conservative
12,2975
VB PBI Moderate
13,5553
VC PBI Dynamic
14,9068
VD PBI Cash Euro
10,175
VE PBI Bond Euro
12,9875
VF PBI Bond US Dollar
14,3481
VG PBI Equity Europe
14,8309
VH PBI Equity America
20,9123
VI
PBI Equity Emerging Markets 12,0202

www.intesasanpaololife.ie
HN14268

Najaktuálnejšie
ekonomické
spravodajstvo
na slovenskom internete

Na zamestnaneckom parkovisku
pred uhoľnou Elektrárňou Vojany
(EVO) stojí napoludnie asi 50 áut.
V podniku, ktorý kedysi zamestnával tisíce ľudí, v súčasnosti pracuje priamo iba 120 posledných.
Ďalších zhruba 350 pracovných
miest vytvára energetický kolos
nepriamo. Posledné roky totiž bojuje o holú existenciu. Čiernouhoľnej elektrárni, ktorej inštalovaný
výkon predstavuje 15 percent výkonu pološtátnych Slovenských
elektrární (SE), v posledných rokoch hrozí odstavenie a následná
konzervácia. Do červených čísel
Vojany stiahli nízke ceny elektriny
na burze a strata štátnej podpory
pri spoluspaľovaní uhlia a biomasy. Elektrárni nepomohlo ani
zavedenie poplatku pre výrobcov
elektriny za pripojenie do sústavy – tak zvaný G-komponent. Na
recepcii EVO o firme Theta Energy Group ani jej plánoch nepočuli.
Považujú ich za fikciu. Napokon sa
jeden z pracovníkov SBS-ky predsa len rozpamätá. „To bolo pred
voľbami. Asi potrebovali ukázať,
že sa niečo robí a rieši. Žiadni
Američania sa neukázali, nič také
tu nenájdete,“ tvrdí. O investorovi,
ktorý mal do blízkosti dedín bojujúcich s nezamestnanosťou v desiatkach percent priniesť sofistikovanú prácu s pridanou hodnotou
a zamestnať i vysokoškolákov, nevedia ani v širšom okolí. Otázka

Američania sa zatiaľ výrobu elektriny vo Vojanoch nechystajú ozdravovať.
miestnym akurát vyvoláva úsmev
na tvári. Projekt označujú za fantómový. „Aký investor by už len
k nám na ďaleký východ chodil?“
pýtajú sa obyvatelia Vojan.

Výrobu Američania
neprevezmú
Prevádzkovateľom zdroja energie neďaleko hraníc s Ukrajinou
sú Slovenské elektrárne (SE). Štát
v nich má 34-percentný akcionársky podiel, o zvyšok sa cez

holandskú spoločnosť Slovak
Power Holding delia EPH Daniela Křetínského a taliansky Enel.
Najväčší výrobca elektriny na Slovensku zatiaľ s opustením areálu
elektrárne vo Vojanoch nepočíta. „Z rokovaní so spoločnosťou
Theta Energy Group nevyplynuli
žiadne konkrétne výsledky, na
základe ktorých by mala prevziať
výrobu v Elektrárni Vojany,“
konštatuje Miroslav Šarišský zo
spoločnosti SE. Po tom, čo EVO

SNÍMKA: HN/MAREK NEMEC

vlani reálne hrozila definitívna
odstávka a prepúšťanie, energetický gigant svoje rozhodnutie
prehodnotil a výrobu elektriny
zachoval i v tomto roku. Budúcnosť elektrárne na východnom
Slovensku je však stále nejasná.
„Elektráreň Vojany chceme prevádzkovať aj v nasledujúcich rokoch, samozrejme, v závislosti od
vývoja podmienok na trhu a jej
obchodných výsledkov,“ dodáva
Šarišský.
Marek Nemec

