Cluj–Napoca, 19 februarie 2014
Către
Bursa de Valori Bucureşti

Rectificare situaţii financiare preliminare STK Emergent 2013
S.C. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investiţiilor S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str.
Heltai Gaspar, nr. 29, jud. Cluj, tel./fax 0264/591982, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J 12 / 2600 / 12.07.2005, CUI RO17772595, autorizată ca Societate de
Administrare a Investiţiilor prin Decizia nr. 2731/05.10.2005, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr.
PJR05SAIR/120017, administrator al Fondului Închis de Investiţii STK Emergent, înscris în registrul
A.S.F. sub nr.CSC08FIIR/120004, face următoarele rectificări la situaţiile financiare preliminare
transmise în data de 14 februarie 2014.
Situaţia rezultatului global:
Poziţia:
- Venituri: 16,076,192 lei se va citi Venituri:10,305,594 lei
- Câştig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere: 12,517,717 lei
se va citi
Câştig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere:
6,305,931 lei
- Venituri din investiţii financiare cedate: 2,792,210 lei se va citi Venituri din investiţii financiare cedate:
3,233,398 lei
- Cheltuieli: 9,124,698 se va citi Cheltuieli: 3,354,101
- Pierderi din investiţii financiare cedate: 6,604,702 lei se va citi Pierderi din investiţii financiare cedate:
834,105.

Precizăm că Total rezultat global aferent perioadei a rămas neschimbat, respectiv 6,951,494 lei.
Vă retransmitem alăturat rezultatele financiare preliminare corectate, urmând a posta documentele
rectificate şi pe siteul nostru www.stk.ro.
Cu stimă,
Nicolae Pascu
Preşedinte & Director general
STK Financial SAI SA

Cluj-Napoca, 14 februarie 2014
Comunicat Rezultate Financiare Preliminare 2013

Profit de 6.9 milioane lei pentru fondul STK Emergent la finalul
anului 2013 conform IFRS

Fondul STK Emergent a încheiat anul 2013 cu un profit de aprox. 7 milioane lei.
Profitul a fost generat de evoluţia favorabilă a plasamentelor deţinute care a condus la înregistrarea
unui câştig net aferent reevaluării activelor financiare în sumă de 6.3 milioane lei. Restul veniturilor au
provenit din investiţii financiare cedate (3.2 milioane lei) şi din dividende (610 mii lei).
Faţă de finalul anului 2012 activul fondului a înregistrat o variaţie reală de +3%, după ajustarea
sumelor în curs de decontare, ca urmare a influenţei pozitive a creşterii valorii activelor pe parcursul
anului 2013 (+7.34 milioane lei) şi a dividendelor plătite (-5.2 milioane lei).
Încorporarea rezultatului global aferent perioadei a condus la creşterea capitalurilor proprii cu 2.7%.
Valoarea activului net unitar al fondului STK Emergent era de 115.45 lei la finalul anului 2013.
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului:


Evoluţia preponderent pozitivă a pieţelor de capital internaţionale pe parcursul anului 2013 ca
urmare a continuării programului de achiziţii de obligaţiuni de stat de către FED.



Perspectiva reducerii acestui program şi anunţul oficial privind prima diminuare de 10 mld. USD
anunţată de FED în luna decembrie au avut un impact negativ asupra pieţelor emergente
urmând retrageri masive de capital.



BNR a efectuat 4 reduceri ale ratei de dobândă de politică monetară pe parcursul anului, de la
5.25% la 4.0%.



Evenimentele legate de posibilitatea ridicării pragului de deţinere la SIF-uri, a modificării
cvorumului necesar pentru AGEA şi a eliminării restricţiilor de deţineri reciproce.

Situaţiile preliminare ale fondului pot fi consultate începând cu 14.02.2014 după orele 18.00 pe site-ul
www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK FINANCIAL SA.

