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Comunicat Rezultate Financiare Semestrul I 2011 
 
 
 

Profit de 2.2 milioane lei pentru fondul  
STK Emergent la finalul semestrului I din 2011 

 

 
În primele 6 luni ale anului 2011 fondul STK Emergent a obţinut un profit de 2.2 
milioane lei.  
 
Veniturile din activitatea curentă provin din dividende de încasat aferente anului 2010, 
anularea de provizioane şi investiţii financiare cedate.  
 
Faţă de primul trimestru din 2011 profitul s-a îmbunătăţit considerabil datorită creşterii 
de 2.6 ori a veniturilor din activitatea curentă, în timp ce cheltuielile au înregistrat o 
uşoară scădere.  
 
Profitul s-a diminuat comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului precedent 
în principal ca urmare a reducerii veniturilor din portofoliul speculativ, consecinţă directă 
a scăderii pieţei în trimestrul al doilea. 
 
Capitalurile proprii au crescut cu 2.1% comparativ cu finalul anului 2010.  
 
La finalul lunii iunie 2011 valoarea activului net unitar era de 125.72 lei, cu 0.58% 
mai mare decât valoarea de start şi cu 2.18% faţă de 31.12.2010. 
 
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în semestrul I din 
2011:  
 

• Creşterea incertitudinilor la nivel internaţional pe fondul crizei datoriilor 
bugetare din zona euro; 

• Îmbunătăţirea ratingului de ţară acordat României; 
• Rezultatele macroeconomice care au influenţat indirect evoluţia bursei de la 

Bucureşti şi, implicit,a performanţelor fondului: 
o Creşterea reală a PIB în trimestrul I 2011 faţă de aceeaşi perioadă a anului 

2010, cu 1.7%; 
o Creşterea producţiei industriale; 
o Scăderea ratei şomajului de la 8%, aprilie 2010, la 5.8% în martie 2011 
o Creşterea inflaţiei; 

• Scăderea ratei dobânzilor pentru creditele acordate companiilor; 
• Creşterea ponderii creditelor restante în portofoliul băncilor de la 2% în 

octombrie 2009 la 6% aprilie 2011. 
 
 
Situaţiile semestriale ale fondului pot fi consultate începând cu 12.08.2011 după orele 
16.30 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK 
FINANCIAL SA. 


