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Fondul STK Emergent revine pe profit conform IFRS
În primele nouă luni din 2013 fondul STK Emergent a obţinut un profit de 1,7 milioane
lei conform IFRS.
Veniturile din investiţii financiare cedate şi câştigul net aferent reevaluării activelor
financiare au contribuit la obţinerea unui rezultat global în valoare de 1.7 milioane lei.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut profitul a fost mai mic pe fondul evoluţiei
nefavorabile a bursei.
Conform IFRS, fondul a înregistrat venituri mai reduse în primele 9 luni comparativ cu
perioada similară a anului trecut, rezultat al încasărilor mai mici din dividende aferente
anului 2012 şi al câştigului de capital mai mic.
Faţă de finalul anului 2012 variaţia reală a activelor fondului, după ajustarea sumelor în
curs de decontare, a fost de -3.67%, ca urmare a dividendelor plătite (-4.6 milioane lei) şi
a influenţei pozitive a creşterii valorii activelor pe parcursul anului 2013 (+2 milioane lei).
Acţiunile din domeniul financiar deţin cea mai mare pondere în totalul plasamentelor
bursiere având un potenţial de creştere ridicat.
La 30.09.2013 valoarea activului net unitar era de 106.77 lei, mai mare cu 2.95% faţă de
valoarea activului net unitar ajustat cu dividendul de la finalul anului 2012.
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în trimestrul trei din
2013:


Incertitudinile privind posibilitatea reduceri în acest an a programului QE3 (achiziţii
de obligaţiuni de stat) a condus la lipsa de interes a investitorilor, ceea ce a
generat volume mici pe piaţa de capital din România;



Deşi BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară, dobânda pe piaţa
interbancară se află în continuare la un nivel ridicat, astfel costul de finanţare
rămâne principalul impediment al relansării creditării pentru investiţii;



Performanţele mai slabe ale sectorului bancar pe fondul creşterii costului riscului;
rata creditelor neperformante din sistemul bancar s-a majorat la 21.56% în luna
septembrie fiind cu aproximativ 4.2 puncte procentuale peste nivelul din
septembrie 2012 (17.34%).

Situaţiile trimestriale ale fondului pot fi consultate începând cu 14.11.2013 după orele
16.45 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK
FINANCIAL SA.

