Cluj-Napoca, 10 mai 2012
Comunicat Rezultate Financiare Trimestrul I 2012

Profit de 132 mii lei pentru fondul
STK Emergent la finalul trimestrului I din 2012

În primele 3 luni ale anului 2012 fondul STK Emergent a obţinut un profit de 132 mii lei.
Veniturile din activitatea curentă au fost formate majoritar din venituri din activitatea de
tranzacţionare (investiţii financiare cedate) şi din anulări de provizioane (alte venituri
curente).
În trimestrul I al acestui an veniturile din investiţiile financiare cedate deţin o pondere
mai ridicată în total veniturilor faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Această
modificare este dată de evoluţia pieţei de capital, în condiţiile în care indicii BET şi BET-FI
au înregistrat o creştere de 23.9%, respectiv 29.1% de la începutul anului.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut se observă o creştere a profitului din
tranzacţionare la 341 mii lei şi o scădere a veniturilor din anularea de ajustări cu 61%
(324 mii).
Activul contabil al fondului s-a menţinut la nivel relativ constant comparativ cu finalul
anului 2011.
La finalul lunii martie 2012 valoarea activului net unitar era de 109.68 lei, mai mare cu
10.15% decât valoarea de la 31.12.2011 şi mai mic cu 12.26% faţă de start.
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în primul trimestrul
din 2012:
•

Factori externi:
o Injecţia de bani de la BCE care a generat creşteri ale băncilor
o Creşterea preţului petrolului
o Scăderea ratei şomajului în SUA

•

Factori interni:
o Creşterea economică reală în 2011 de 2.5%
o Obţinerea de profituri mari de către societăţile de investiţii financiare
(SIF)
o Randamentele ridicate ale dividendelor la SIF-uri
o Majorarea pragului de deţinere la SIF-uri de la 1% la 5%

Situaţiile trimestriale ale fondului pot fi consultate începând cu 10.05.2012 după orele
16.45 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK
FINANCIAL SA.

