
Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 –
ZISDU-1-UPB1, 68/05 - odločba US: U-I-127/03-44, 28/06 - ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07 - ZISDU-
1B (109/07 - popr.) in 65/08 - ZISDU-1C ; v nadaljevanju ZISDU-1) in Sklepa o podrobnejši vsebini 
povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 
55/09) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. objavlja 

POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA 
ALTA WATER za leto 2010

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna 

cesta 18, 1000 Ljubljana 

2. Ime vzajemnega sklada: Delniški vzajemni sklad ALTA WATER

3. Poročilo neodvisnega revizorja













4. Bilanca stanja na dan 31.12.2010

Pojasnilo v EUR

31.12.2010 31.12.2009

I. SREDSTVA

1.   Denarna sredstva 4 48.922 93.168

2.   Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 5 834.935 755.537

3.   Terjatve 6 4.086 4.166

4.  Skupaj sredstva 887.943 852.871

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.  Poslovne obveznosti 7 1.964 2.756

a)  Obveznosti iz upravljanja 1.924 1.720

b)  Druge poslovne obveznosti 40 1.036

2.  Pasivne časovne razmejitve 561 1.584

3.  Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 8 885.418 848.531

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 1.092.575 1.141.518

b) Vplačani presežek enot premoženja 11.029 314.156

c) Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -292.987 -733.036

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja
74.801 125.893

4.  Skupaj obveznosti do virov sredstev 887.943 852.871



5. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. 2010 do 31.12.2010

Pojasnilo v EUR

2010 2009

1.   Prihodki od obresti 9 0 2.334

2.   Prihodki od dividend 10 22.101 22.347

3.   Drugi finančni prihodki 11 82.989 17.254

4.   Iztrženi dobički pri naložbah 12 3.409 33.648

5.   Neiztrženi dobički pri naložbah 13 78.474 126.037

6.   Skupaj prihodki (od 1 do 5) 186.973 201.620

7.   Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 14 -20.564 -15.099

8.   Odhodki v zvezi z banko skrbnico -428 -394

9.   Odhodki v zvezi z revidiranjem -660 -2.640

10. Odhodki v zvezi s trgovanjem 15 -674 -1.432

11. Drugi finančni odhodki 16 -17.792 -19.925

12. Iztržene izgube pri naložbah 17 -42.074 -3.094

13. Neiztržene izgube pri naložbah 18 -29.785 -32.969

14. Drugi odhodki -195 -174

15.  Skupaj odhodki (od 7 do 14) -112.172 -75.727

16. Čisti dobiček ali izguba 74.801 125.893

17. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -7.290 -8.856

18. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 18.319 49.880

19. Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba 85.830 166.917

20. Čisti dobiček ali izguba na enoto premoženja glede na število enot    premoženja v 
obtoku na dan sestavitve bilance stanja v EUR

3,28 6,10

6. Navedba pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu z 
vključenimi pravili upravljanja

1. Dopolnitev s podatki iz revidiranega letnega poročila v skladu s 97. členom ZISDU-1

2. Vsebina Skupnega prospekta vzajemnih skladov z vključenimi pravili upravljanja in izvlečka 
prospekta Delniškega vzajemnega sklada ALTA WATER je bila spremenjena in javno objavljena na 
podlagi Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 24. 2. 2010 o dovoljenju za javno objavo 
sprememb prospekta in izvlečka prospekta tega sklada. 
Pravila upravljanja vzajemnih skladov so se spremenila zaradi sprememb in poenotenja vsebine 
prospektov, kot posledica združevanja dejavnosti družb MP DZU d.d. in Publikum PDU d.d., ki se je 
izvršilo kot oddelitev z ustanovitvijo nove družbe MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., ki 
se je kasneje preimenovala v družbo ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d..
Vsebina sprememb pravil upravljanja je bila javno objavljena dne 5. 3. 2010 v časopisu Finance in na 
spletni strani www.medvesekpusnik.si, pod rubriko »Novinarsko središče/Sporočila za javnost« -
navedene spremembe so še vedno objavljene na navedenem spletnem naslovu. Spremenjena pravila 
upravljanja so začele veljati z dne 6. 4. 2010. 

7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati 
izročitev izvoda revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:

Celotno revidirano letno poročilo o poslovanju sklada ALTA WATER za leto 2010 je brezplačno na 
voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe in v poslovni enoti na 



Kocljevi 1a, Murska Sobota vsak delavnik od 8:00 do 16:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne 
strani www.alta.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur.

To obvestilo bo od 30.04.2010 dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe 
pod poglavjem »Recepcija – Sporočila za medije – Sporočila za javnost«, na www.alta.si.

Izvršna direktorja
ALTA Skladi d.d.
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2. Vsebina Skupnega prospekta vzajemnih skladov z vključenimi pravili upravljanja in izvlečka prospekta Delniškega vzajemnega sklada ALTA WATER je bila spremenjena in javno objavljena na podlagi Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 24. 2. 2010 o dovoljenju za javno objavo sprememb prospekta in izvlečka prospekta tega sklada. 
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7. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o pravici zahtevati izročitev izvoda revidiranega letnega poročila po drugem odstavku 101. člena ZISDU-1:
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Izvršna direktorja

ALTA Skladi d.d.
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